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ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань 

охорони праці 

Відомості про роботодавця Державне підприємство дослідне господарство «Радехівське» 
Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН, 

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, 
с.Сабанівка. вул. Широка, 1а, Радехівський р-н. Львівська обл., код згідно з ЄДРПОУ 20760248 

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, 
Пекельний Володимир Богданович, тел. 097 3548933, ел. пошта гасіао8р26(а)ик.г.пеІ 

прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,телефаксу, адреса електронної пошти; 

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; 

С.Сабанівка, вул. Широка, 1а, Радехівського р-ну. м.Радехів, вул. Стоянівська, 7, 
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 немає 

(найменування страхової компанії,4 

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) 

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проведено 
(дата проведення аудиту) 

Я, Пекельний Володимир Богданович 
(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, устатков;;ння 
підвищеної небезпеки: 

1.Ремонтні та інші роботи, які виконуються на висоті понад 1,3 мртрудлппцр УПРАВЛІННЯ 
(найменування виду робіт 

2.Зварювальні роботи. 
підвищеної небезпеки та/або машин, механізміві, 

3.Роботи із збереження та переробки зерна. 

^ Д§РЖПРАЦІ 

В х . N3 

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності). 

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які 

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання 

робочих місць - 5, 
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, 

V т.ч. тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм - 5 
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, 

4 будівлі 
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів 



2 структурних підрозділи^ 
(цехів, дільниць, структурних підрозділів) 

Інші відомості: Гайдук Ігор Володимирович - інженер з охорони праці господарства 
прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають 

Коверчук Петро Ярославович наказом господарства від 01.07.2013р. № 62 призначений 
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки', 

відповідальним за справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства. 
Затверджено положення про службу охорони праці наказом від 18.04.2018р. № 49 ФОП 

наявністю служби охорони праці, 
З працівниками під час прийняття на роботу та періодично проводяться інструктажі з питань 

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, 
охорони праці за розробленими та затвердженими наказом від 18.04.2018р. № 49 інструкціями з 
охороні праці за професіями та видами робіт. 

Створено комісію з перевірки знань з питань охорони праці у відповідності до вимог 
розробленого та затвердженого наказом від 18.04.2018р. № 49 положення про порядок проведення 
навчання та перевірки знань з питань охорони праці. Під час прийняття на роботу та періодично з 
працівниками проводиться навчання та перевірка знань з питань охорони праці. 

Пройшли навчання з охорони праці посадові особи і спеціалісти, особи, відповідальні за 
безпечне проведення робіт (протокол ДП «Західний експертно-технічний центр Держнраці від 
16.08.2018р. № 01-205/1, протокол ПП «Агроенерго від 11.05.2018р. № 03-18 ОШ. 

В наявності експлуатаційна документація на обладнання, працівники забезпечені засобами 
експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, 

індивідуального захисту. 
Господарство забезпечене необхідними законодавчими та нормативно-правовими актами з 

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

питань охорони- праці.. 

В.Б. Пекельний 
' (підпис) (ініціали та прізвище) 

07 вересня 2018,р: • 

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
^ органі Держнраці р^ЯЄЄ^и' ІЩу.Ш . ^ . у / г / " 

ітоловне управління Держнраці 
у Львівській області 

ЗАРЕЄСТРОВАНО 
Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на Ьбробку 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. 

{Додаток 8 в редакції Постанови КМ№ 48 від 07.02.2018} 


