
^  Додаток 8
до Порядку
(п редакції постанови КМ У від 070 2  2018 р 
№48)

Д Е К Л А Р А Ц І Я
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства

з питань охорони праці

Відомості про роботодавця « ТП АГРО ». інд. 89463. Закарпатська обл.. Уясгородський р-н, с. В. Добронь.
(дяя юридичної особи: паймеїіуваїиш юридичної осоои,

ВУЛ. Меліораторів, буд. 3. ЄДРПОУ 38720492. директор ПАНКОВИЧ ЯНОШЯНОШОВИЧ_____________
міоце:іиа\оджешія, код зпдно з ЄДРПОУ, прізвище, ім 'я  та по батькош керівника,

в  +380503723969
помер телефои>’, телефаксу, а,!феса електрсш ю ї пошти;

дл2 фізичної особи -  підприємця: прізвище, ім ’я та по батькові, серія і номер пяспоріалим  і к а їи  виданий, місце проживання, ресстраш йіш й номер

облікової картки платника податків, номер телефону, телефакс)', ащ>еса електроніїої пошти;

місіїе виконання робіт іплмигтеної неГ>езпекя та/або експлуачаціг (:мстосувагаія) машин, мехашгімів, ус 'гл  кошннн Ііілвиїнекоі яе(їе;<пеки)

Інформація про наявнісіь договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами 
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці ______^
(дата проведешм аудиту)

Я, директор Паїікович Янош Янопювин цією декларацією пвдгверджую відаїовідність та/або матеріально-техніч-
прізвише, ім 'я  та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи -  підприємця)

неї 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 6. до Порядку, пункт, 6. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.
(найменування виду робіт підвищеної неб«ііеки  іа/йбо машин, міїчаїїізміп, устаткущвітя ігі .адшіеної небезпеки, тип або марка (за наявносгі), номер партії

Додаток 7, до Порядку, пункт 5. Технологічні транспортні засоби (Додаток 1).
дата місць, виї-стговлення. країна похи;іження, нкі виконуються га/або експлуатуються (заі^і'осові'ються) без отримання відіювідноі'о дозволу; к-ть робочих 
місщ>

у Т'ОМЧ' числі тих, на яких ісп>с підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, ДІІІЬНШІЬ, С ф у к т .  

підрозділів)

Інші відомості На товаристві у відповідності НПАОП 0.00-4.12-05 «Положення про порядок проведення
(прізвише, ім ’* "га по батькові осіб, відігокідальних іа догримашія вимог законодавства з питань охороіга праці та промислової безпеки; наявністг

навчання і перевірки знань з питань охорони праці» створена наказом №2019/02-0п від 12 квітня 2019 р.
служби охорони праш, інструкцій, інформації про іфовелення навчання та інструюїіжу з питань охорони праці, експлуатаційної документації,

комісія по перевірці знань з питань охорони праці у складі: голови комісії - директора Панковича Яноша Яношо-
яасобів індивідуаіьноП) ;іахи«5гу, ііормативіїо-щшювої та матеріально-технічної бази, навчально-методичноК! забезпечення)

вича. заступника директора Моднар Алли В о л о д и м іїр ів н о ї . поедставімка іншого підприємства, що пройшов нав-
чання та перевірку знань з питань охорони прані в установленому порядку. Для забезпечення безпечного
виконання робіт на висоті та експлуатації технологічште транспортних засобів розроблені Інструкції з охорони
пряігі пня професій та випік робіт, які затверджені наказом №2019/05-00 від 12 квітня 2019 року «Про
затвердження інструкцій з охорони праці», зокрема: для професій: №01 для ппаїтівників товариства, №02
для вантяжникя №03 для сторожа. №04 дтія япярятника борошномельного виробництва №05 для підсобного
прянівника. №06 для водія автонавантажувача: для видів робіт ('з експлуатації обладнанняУ №07 при експлуатації
технологічного транспорту. №08 при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт. №09 з надання першої
долікарської допомоги при непіясних нипялках- №10 про заходи пожежної безпеки. №И з електробезпеки для
працівників. №12 при роботах із застосуванням переносних драбин та драбинок. №13 при виконанні робіт на
висоті. №14 при роботі з РУЧНИМ електрифікованим інструментом. №15 при роботі з ручним інструментом та
пристроями. №16 піп час ручного пепеміпгення вантажів. №17 під час робіт по переміщенню вантажів ручними 
ві’̂ кями №18 при вкк-пнянні рпбіт із застосуванням ломкрата. №19 під час обслуговування та ремонту



е л е к т р о о б л а д н а н н я  напругою д о  1000В. №20 при приготуванні харчової с и р о в и н и  та продуктґв. №21 
виконанні робіт розФасувадьно-пакувальних машинах. №22 іши просіюванні п р о д у к т у . №23 при виконанні роб ітч  

у бункерах (смностяхі №24 при обслуговуванні лінії гранулювання комбікормів (при експдуаташї гранулятора! 
Для організації та фунигіювання систими управління о х о р о н о ю  праці на товаристві розроблені та 
затверджені нормативні документи з питань оорони прці. а саме: Програма та ін с т р у к ц ія  проведення 
ВСТУПНОГО інструктажу з питань о х о р о н и  праці. Положення про службу з охорони праці. Положення п р о  

навчання з питань охорони праці. Програма навчання з питань охорони пращ для працівників зайнятих на 
виконанні робіт з підвищеної небезпеїоі. Програма проведення стажування (дублювання! Положення про 
забезпечення працівників спеціальним одягом, взуттям та ініїщх засобів індивідуального захисту. 
Положення ПРО роботу уповноваженого трудового колективу із питань охорони праці. Положення про 
систему управління охороною праці. Положення про порядок виконання робіт пііюищеної небезпеки, на які 
потрібно видавати наряд допуск. Положення про організацію безпечного виконання робіт на висоті. 
Наказами № №2019/14-ОП. №2019/15-ОП призначені відповідальні особи, відповідно: відповідальний за 
безпечне виконання робіт на висоті, відповідальний за справний стан і безпечну експлуатацію 
навантажувача. Новоприйняті працівники до початку самостійної роботи п р о х о д я т ь  стажування протягом 
п’яти робочих днів. Відповідальним за проведення стажування призначений наказом №2019/07-0п від 12 
квітня 2019 РОКУ майстер з виробництва. Стажування проводиться за програмою проведення стажування, 
яка затверджена наказом №2019/07-0п від 12 квітня 2019 року. Після закінчення стажування та при 
задовільних результатах перевірки знань з питань охорони праці наказом працівник допускається до 
самостійної роботи, про що робиться запис у «Журналі реєстрації інструктажів з охорони праш на робочому 
місці». З пршівниками. які допущені виконувати роботи підвищеної небезпеки, проводяться щоквартальні 
інструктажі з питань охорони праці. Організовано наказом № 2019/09-ОП від 12 квітня 2019 р о к у  «Про 
організацію проведення медичних оглядів для працівників» проведення медичних оглядів у відповідності 
наказу МОЗ №246. Наказом №2019/13-0п «Про забезпечення працівників спеціальним одягом, взуттям та 
іншими засобами індивідуального захисту» від 12 квітня 2019 року працівникам заведені особисті картки 
обліку видачі спеціального одягу, спеціального взуття та іш п и х  засобів індивідуального захисту у 
відповідності НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні 
працівниками засобів індивідуального з^шсту на робочому місці». Для забезпечення безпечного виконання 
робіт на висоті виданий наказ №2019/16-0п «Про організацію виконання робіт на висоті» від 12 квітня 2019 
РОКУ. Працівники, які допущені до виконання робіт підвищеної небезпеки, пройшли спещальне навчання та 
мають кваліфікаційні посвідчення на право виконувати відповідні роботи підвищеної небезпеки.

І Н ‘.

Я.Я, ЇІанісович
(ініціали та прізвище)

«___» 20__ р. **

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці с  £  20{3р. № _______.

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^з^^^^^в^ків не зазначається фізичними особами, які 
через свої релігійні переконання прийняття та повідомили про це
відповідному органу державної пода^^і^^^^^^^^^№ тадмітку в паспорті.".



Додаток Ідо Д Е К Л А Р А Ц І Ї
Додаток 8 до Порядку
(в редакції постанови КМ У від 07,02.2018 р. № 48)
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Автонавантажувач вилковий BALKANCAR модель ДВ 1792.33.23 
країна виробник Болгарія

34 35 55 
390101026210
3500 кг 
1999
Свідоцтво серія д о  №001243 від 30.05.2019 р.

номерний знак ТОЇ 243 АО
Власник ГШ «ТВАРИНШЩТВО. ШОВАЦІЇ. КОРМА» (ГШ «ТЖО»)
Експлуатація ТОВ «ТП АГРО» згідно Договору №07/о від 01 грудня 2016 рюку «оренди 
нерухомого майна» між ГШ «ТІКО» та ТОН «ТП АГРО»

номер двигуна 
номер рами/шасі 
вантажопідйомність 
рік виготовлення 
реєстраційні дані

Директор Я^.ІІанкович


