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ДЕКЛАРАЦІЯ
Ч-відповідності матеріально-технічної бази Р?^^Щ Щ |М Ї^Ш СМ СА РАДА
вимогам законодавства з питань охорон іЦіШрЙдміністративних послуг
«Прозорий офіс»
та промислової безпеки
адміністратор

Відомості про роботодавця ПУАКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИС'
М ’ЯСОКОМ БІНАТ», вул. Симона Петлюри, 10, м. Івано-Франківськ, 076005
зареєстроване в Реєстраційна служба Івано-Франківського міського управління
юстиції в Івано-Франківській області
(для юридичної особи: найменування

________________________________ 00443128______________________________________
юридичної особи, місце її державної реєстрації, код платника

_____________________ 10.11 Виробництво м ’яса____________________________________
податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД),

___________ Левадін Віктор Володимирович
прізвищ е, ім'я та по батькові керівника,

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

1.

24300 вул. Соборна, 16, смт Тростянець, Тростянецького району.
Вінницької обл.___________________________________________________
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки

електроцех,будівельний,адмінбудівля
та/або експлуатації (застосування) машин,

механізмів, устаковання підвищеної небезпеки)
Інформація про
відшкодування

наявність

договору

страхування

наслідків
можливої
(найменування страхової

шкоди
компанії,

цивільної відповідальності

перед

третіми

особами

стосовно

__________________________________________________________
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Яд_ Левадін Віктор Володимирович,
(прізвище, ім'я та по батькові юридичної особи)

декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці
вимогам законодавства з питань охброни праці під час виконання таких робіт підвищеної
небезпеки:
Ремонтні,монтажні,будівельні та інші роботи,що виконуються на висоті понад 1,3 метра,
Найменування виду робіт підвищеної небезпеки га/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, їх марка,

крім робіт верхолазних та скалелазних,що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхномер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

нею грунту,з перекриття або робочого настилу та робіт,що виконуються за допомогою підйомвідповідного дозволу, кількість робочих місць, в тому числі тих,

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

них і підвісних колисок,механічних підіймачів та будівельних майданчиків.
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Всього_______________ 4_______ робочих_______ місць________И)_______ працівників;
1робоче місце - 3 працівника (електромонтери),
1робоче місце - 2 працівника (прибиральника),
1робоче місце - 2 працівника (столйри),
1робоче місце - 3 працівники (муляри).
Один працівник за професією столяр Залепа Валерій Миколайович виконує роботи при
виробничій необхідності по заміні віконного скла в тому числі на яких існує ризик виникнення
травм.Роботи на висоті виконують при ремонті електроустаткування.митгі вікон, заміні віконного
скпа.покрасці побілці стін.обладнання роботи.що виконуються з підмостків,драбин та стрем’янок.

Вищевказані роботи виконуються в підрозділах ПАТ «Тростяненький м’ясокомбінат» який
знаходиться за адресою смт.Тростянець.вул.СоборнаЛ 6.
Характеристика будівель: адмін. будівля складається з двох поверхів та піпваггу.сполучення між
поверхами виконується за допомогою східних клітин. Висота приміщення першого та другого
поверху становить - б.бм.Висота основних приміщень підвалу становить 2.20м.Склади.будівліогороджена територія.площею - 53.006м2.приміщення (в кількості 12-и будівель.загальною
площею по 9,042,5 м2).шиферне покриття.товщина стін по 0.4 м.____________ Очисні спорудиогороджена територія.площею - 29.579 м2.примішення в кількості 3-х будівель.загальною
площею по 6.781.8 м2.шиферне покриття.товщина стін по 0.4 м.

Інші відомості:
відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та
інструкцій, інформації про проведення навчання та інструктажу з питань
індивідуального захисту.нормативно-правової та’ матеріально-технічної

безпеки, наявність служби охорони пралі,
пралі, експлуатаційної документації, засобів
бази._______ навчально-методичного забезпечення):

промислової
охорони

Відповідно до чинного законодавства загальна відповідальність за стан охорони
праці на підприємстві покладається на директора ПАТ «Тростяненький мясокомбінат» Левадіна Віктора Володимировича, який
пройшов навчання в КПТНЗ
«Вінницький навчально-курсовий комбінат житлово-комунального господарства»
(протокол засідання комісії з перевірки знань №17-ОП в ід !4 .06.2016 року).
Наказом директора ПАТ «Тростяненький м ’ясокомбінат» №33а
від
21.06.2016 р. призначено відповідальну особу за нагляд та контроль за станом
охорони праці підприємства:
1. інженер з охорони праці
ПАТ «Тростяненький м ’ясокомбінат»
Костенко
Михайло Семенович пройшов навчання в КПТНЗ «Вінницький навчально-курсовий
комбінат житлово-комунального господарства»(протокол засідання комісії з перевірки
знань № 17-ОП
від 14.06.2016 року.
2. Наказами директора ПАТ «Тростянецький м ’ясокомбінат» призначено
відповідальних за стан охорони ппапі підприємства:
2.1.головний інженер ПАТ«Тростянецький м ’ясоком бінат»-К остогрт Микола
Дмитрович пройшов навчання в КПТНЗ «Вінницький навчально-курсовий комбінат
житлово-комунального господарства»^ протокол засідання комісії з перевірки знань
№16-ОП.вьш 02.06.201 6 р . . № 17-ОП від 14.06.2016 .р
2.2 головний механік відповідальний за механічну майстерню ПАТ
«Тростянецький м ’ясокомбінат» Погорілець Михайло Борисович пройшов навчання
в
КПТНЗ
«Вінницький
навчально-курсовий
комбінат
житлово-комунального
господарства» (протокол засідання комісії з перевірки знань № 16-ОП від 02.06.16р.№17ОПвід 14.06.20 \ 6 у \
Наказом директора №33 від 21.06.2016 р. створена комісія по навчанню та
перевірці знань з питань охорони праці:
голова комісії - Костогриз Микола Дмитрович - головний інженер .
члени комісії - Погорілець Михайло Борисович - головний механік, пройшов
навчання/ протокол засідання комісії з перевіркм знань з питань охорони праці №16-ОП
від 02.06. 2016 р..№ 17-ОП від 14.06.20 16р і
- Пунько Олександр Михайлович - головний енергетик (протокол засідання комісії з
перевірки знань з питань охорони праці №16-ОП від 02.06.2016р.№17-0п від

14.06.2016рЛ.
- Костенко М ихайло Семенович -інж енер з охорони праці.(протокол засідання комісії з
перевірки знань з питань охорони праці № 17-ОП від 14.06.2016 р Л.
Відповідальними за виконання вимог нормативних актів по охороні праці по
виробничих підрозділах призначені керівники цих підрозділів.
Навчання та перевірку знань при виконанні робіт на висоті більше ніж 1.3 м до 5 м..з
використаним підмосток.драбин та стрем’янок щорічно проходять на ПАТ «Тростянецький
м’ясокомбінат» працівники в кількості 10 чол.
Список працівників.які мають право виконання робіт на висоті.визначається наказом по ПАТ
«Тростянецький м ’ясокомбінат».також цим наказом визначається перелік працівників.які мають
позитивний медичний висновок,пройшли навчання і перевірку знань НПАОП 0.00-1.15-07
«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» в комісії ПАТ»Тоостянецький
м’ясокомбінат» та допущені до виконання робіт на висоті.Працівники ПАТ «Тростянецький

м’ясокомбінат» кожний рік проходять обов’язкові первинні та періодичні медичні ОГЛЯДИ V
відповідності до «Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій».затвердженого наказом Міністерства охорони здоровя України №246 від 21.05.2007 р.Останній медогляд
працівників 2016 рік.
Працівникам,які виконують роботи на висоті проводиться: вступний.первинний.повторний.
позаплановий та цільовий інструктажі з питань охорони праці.
Відповідно до ст.13 Закону України «Про охорону праці» розроблено на ПАТ «Тростянецький
мясокомбінат» та введено в дію «Систему управління охороною праці на ПАТ «Тростянепький
мясокомбінат» до складу якої входять: «Положення про службу охорони праці мясокомбінату»:
«Положення про організацію оперативного контролю за станом охорони праці в підрозділах
мясокомбінату»:»Положення про навчання працівників мясокомбінату з питань о х о р о н и праці»:
«Положення про День о х о р о н и праці «Положення про порядок проведення оглялів стану о х о р о н и
праці та виробничої санітарії».
На ПАТ «Тростянецький мясокомбінат» затверджено наказом від 12.12.2014 року, 246
інструкцій з охорони праці,з них 8 інструкцій,які стосуються безпосередньо виконання даних
видів робіт.Перелік надається:______________________ ____________ __________________________
№
Назва інструкції
Номер
Номер наказу
інструкції затвердження
1
Інструкція з охорони праці «Для електромонтера»
13-10
12.12.2014 р.
2
Інструкція з охорони праці «Для електромонтера,який
13-02
12.12.2014 р.
здійснює технічне обслуговування і ремонт ліфтів»
3
Інструкція з охорони праці «Для прибиральниці службових
21-06
12.12.2014 р.
приміщень».
4
Інструкція з охорони праці «Для муляра»
16-5
12.12.2014 р.
Інструкція з охорони праці «Для стоЛяра»
5
16-7
12.12.2014 р.
Інструкція з охорони праці «Для скляра»
6
16-12
12.12.2014 р.
Інструкція з охорони праці «При виконанні робіт на висоті із
7
16-21
12.12.2014 р.
застосуванням переносних драбин та стремянок».
8
Інструкція з охорони праці «При роботі на висоті»
16-26
12.12.2014 р.

Перелік такелажних засобів та засобів індивідуального захисту:

Найменування

Кі-сть шт.

Драбина до 5 м.

Огляди випробування/дата
огляд
випробування

1

Протокол
випробування,ог
ляду
№1 27.01.17р.

24.02.17р.

27.01.18р.

Стремянка 2 м.

3

№2 27.01.17р.

27.02.17р.

27.01.18р.

Запобіжні пояси

3

№1 27.01.17р.

27.02.17р.

27.01.18р.

<*

і

Відповідно до чинного законодавства всі працівники підприємства забезпечені
засобами індивідуального захисту, відповідно до норм видачі спецодягу, спецвзуття і
засобів індивідуального захисту працівникам ПАТ»Тростянецький м ’ясокомбінат».

№ п/п
1.

3.

Перелік індивідуальних засобів захисту
Посада
Назва 313
кількість
Електромонтер
КОСТЮ М X / б
2 шт.
куртка ватна
1 шт.
чоботи -черевики
Іпара
рукавиці діелектр. Іпара
калоші діелектр.
Іпара
пояс запобіжний
1шт.
рукавиці х/б
Іпара
каска (шолом)
1шт.
Скляр з виробничої
необхідністі.

!
4.

Столяр

5.

Муляр

6.

Прибиральниця
виробничих
приіщень.
?

*

костюм х/б
куртка ватна
чоботи-черевики
рукавиці
каска (шолом)

2шт.
1шт.
Іпар.
2пар.
1шт.

костюм х/б
чоботи-черевики
куртка ватна
рукавиці
костюм х/б
чоботи-черевики
куртка ватна
каска (шолом)

2шт.Іпар.
1шт.
2пар.
2шт.
Іпар.
1шт.
1шт.

халат х\б
чоботи гумові
рукавиці гумові

1шт.
Іпар.
Іпар.

і

Засобами колективного захисту служба головного енергетика забезпечена:діелектричними килимами,рукавицями,касками захисними,щиткамизахисними,окулярами,
знаками безпеки,захисним заземленням,пристроями автоматичного відключення.Працівники мясокомбінату,також отримують миючі засоби.ПАТ «Тростянецький мясокомбінат» забезпечений нормативно-правовою,матеріально-технічною базою,навчальнометодичною літературою.
Нормативно-правова база
1. Конституція України.
2. Закон України «Про охорону праці».
3. НПАОП 0.00-4.15-98 «Типове положення про розробку інструкцій з охорони
праці».
4. НПАОП 0.00 -4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці».
5. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і
перевірки знань з питань охорони праці».
6. НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті».
7. НПАОП 64.2-3.04-98 «Типові норми безкоштовної видачі, спецодягу, взуття та
інших 313 працівникам».
8. Постанова КМ У від 26.10.2012 №1107 « Порядок видачі дозволів на виконання
робіт підвищ еної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів,
устаткування підвищеної небезпеки».
9. НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями».

10. Н АПБА.01.001-95 «Правила пожежної безпеки в Україні»
11. НПАОП 0.00-1.22-08»Праила будови і безпечної експлуатації навантажувачів».
12. НПАОП 0.00.01.07 «Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймаль
них кранів».
13. «Правила улаштування і безпечної експлуатації ліфтів».

В.В.Левадін.
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у ж;
Територіальному органі Держ

