Д Е К Л А Р А Ц ІЯ
відповідності м атеріально-техн ічної бази роботодавця
вимогам законодавства з питань охорони праці
та пром ислової безпеки

Відомості про роботодавця Приватне підприємство «Ларіс»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

22400, Вінницька обл., Калинівський р-н, м. Калинівка, вул. Незалежності, 67
місце її державної реєстрації

Код платника податків ЄДРІІОУ 30684630;
Код виду діяльності з КВЕД
25.99 виробництво металевих виробів господарського та побутового
призначення_______________________________________________________
код платника податків згідно з ЄДПУО, код виду діяльності згідно з КВЕД

Тарасов Геннадій Михайлович - Директор
(прізвище ім я по батькові керівника)
для фізичної особи-підприємця: і мя та побатькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце прйіживання, номер облікової
картки платника податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної
податкової служби і мають відмітку в паспорті)

Телефон (0432) 50-80-30; 50-80-31
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти:

ПП «Ларіс»
22400, Вінницька обл., Калинівський р-н, м. Калинівка, вул. Незалежності, 67
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) маши.

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

_________________ Я, Тарасов Геннадій Михайлович_____________________
(прізвище, ім я 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 під час експлуатації
ковальсько-пресового устаткування:
Механізм для згинання труб УЬМ Мосіеі СНС50М 8К8М №3, рік випуску
2 0 14( Тайвань)_____________________________________________________________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, їх марка номер партії, дата
виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без відповідного дозволу)

Кількість робочих місць в тому числі на яких існує ризик виникнення травм- 2
(Тчоловік), а саме: - слюсар з виготовлевння вузлів та деталей санітарнотехнічних систем- 2 робочих місця (1 чоловік)________
(кількість робочих місць, в тому числі тих на яких існує підвищений ризик
виникнення травм)
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В будівлі №37' приватного підприємства «Ларіс», що розташована за адресою
м. Калинівка, вул. Незалежності, 67, що являє собою капітальну споруду з
залізобетонним каркасом, який обкладений повнотілою цеглою товщиною стін
380мм, з віконними прорізами які забезпечують освітлення робочих місць та
відповідає нормам освітленості робочих місць. Висота приміщення 8,75 і 4,10м.
Розмір приміщення 48x30м. Будівля перекрита залізобетонними плитами
перекриття.
Забезпечення безпеки будівлі здійснюється за рахунок:
відповідності їх будівельним нормам і правилам, вимогам правил
охорони праці, санітарним нормам і правилам;
експлуатації їх у відповідності до вимог « Положення про безпечну та
надійнуексплуатаціювиробничих будівель і споруд» та «Правил обстеження,
оцінкитехнічного стану і паспортизаціївиробничих будівель і споруд»;
Інш і відом ості :

Відповідно до чинного законодавства загальна відповідальність за стан охорони
(прізвище, ім я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки)

праці та дотримання вимог законодавства з питань охорони праці, промислової
та пожежної безпеки на підприємстві покладається на директора ПП «Ларіс»
Тарасова Геннадія Михайловича, який 19.02.2015 року пройшов навчання та
перевірку знань в ГОВ «Навчальний центр «Міон» з наступних законодавчих та
нормативно-правових актів з охорони праці: Законодавства України про
охорону праці (ОП); НПАОП 0.00-1.01-07 Правила будови і безпечної
експлуатації кранів; НПАОП 0.00-1.59-87 ПБ і БЕ посудин, що працюють під
тиском (посудини); НПАОП 0.00-1.15-07 ПОП під час виконання робіт на
висоті; НПАОП 0.00-1.02-08 ГІМБ і БЕ ліфтів; НПАОП 0.00-1.71-13 Правил ОП
під час роботи з інструментом та пристроями; НПАОП 0.00-1.22-08 Правил
будови і безпечної експлуатації навантажувачів; НПАОП 0.00-1.26-96 ПБ і БЕ
парових котлів з Рп.небільше 0.07 МП водогрійних котлів з тн.в. не вище 115
°С; НПАОП 0.00-1.20-98 Правила безпеки систем газопостачання України;
Протокол №22 та №23 від 19 лютого 2015 року. НПАОП 40.1-1.21-98 Правила
безпечної експлуатації електроустановок споживачів 5 кв.; Протокол №70 від
06 березня 201 7 року
За дотримання вимог законодавства з питань охорони праці підприємства,
(прізвище, і м я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки)

виробничої санітарії, пожежної безпеки відповідає інженер з охорони праці
Мирончук К.Б.
Також пройшла навчання та виявила потрібні знання з нормативно-правових
актів , а саме: Законодавства України про охорону праці (ОГІ); НПАОП 0.001.01-07 ПББЕ в/п кранів; НПАОП 0.00-1.22-08 ПББЕ навантажувачів; НПАОП
0.00-1.02.08 ПББЕ ліфтів, НПАОП 0.00-1.59-87 ПББЕ посудин, що працюють
під тиском; НПАОП 0.00-1.15-07 ПОП під час виконання робіт на висоті;
НПАОП 0.00-1.71-13 ПОП під час робіт з інструментом та пристроями;
НПАОП 0.00-1.75-15 ПБС газопостачання, НПАОП 40.1-1.21-98 ПБЕЕС
Зкв.гр.до 1000 В (посвідчення №169-19/16 від 16 червня 2016 року)
Інженер з охорони праці Мирончук К.Б. підпорядковується безпосередньо
директору ПП «Ларіс», а також:

- здійснює контроль за додержанням у підрозділах підприємства законодавчих
та інших нормативних актів з охорони праці.
- складає план комплексних заходів по ОП
- проводить вступний інструктаж з ОП всім категоріям працівників, які
приймаються на роботу:
- вживає заходів щодо забезпечення працівників нормативними документами з
ОП;
- доповідає про виявлення порушень директору
- готує проекти наказів і розпоряджень з питань ОП.
- бере участь у розслідуванні випадків виробничого травматизму, професійних
або не професійних захворювань , вивчає їх причини, аналізує ефективність
запроваджених заходів щодо їх запобігання.
- складає звітність у строки і за формами, які встановлені органами
статистики.
Відповідно до наказу № 9/ОП від 6.02. 2017 року відповідальною особою за
безпечне проведення робіт та безаварійну роботу дільниць у будівлі №37'
призначений - майстер виробничої дільниці Дробешок С.В., який пройшов
навчання та перевірку знань та виявив потрібні знання з нормативно-правових
актів , а саме: Законодавства України про охорону праці (ОП); НПАОП 0.001.15-07 ПОП під час виконання робіт на висоті; НПАОП 0.00-1.71-13 ПОП під
час робіт з інструментом та пристроями; НПАОП 40.1-1.21-98 ПБЕЕС Зкв.гр.до
1000 В (посвідчення №17-16/17 від 2 лютого 2017 року)
Дробешок С.В. проводить первинний, повторний, позаплановий та цільовий
інструктаж працівникам які відносяться до дільниць, що закріпленні за
майстром відповідним наказом.
Первинний інструктаж проводиться на робочому місці індивідуально або з
групою осіб одного фаху за діючимина підприємстві інструкціями з охорони
праці відповідно до виконуваних робіт.
Повторний інструктаж проводиться один раз на шість місяців.
Позаплновий інструктаж проводиться з працівниками на робочому місці:
- при введені в дію нових або переглянутих нормативно-правових актів з
охорони праці, а також при внесенні змін та доповнень до них;
- при зміні технологічного процесу, зміні або модернізації устаткування,
приладів та інструментів, матеріалів та інших факторів, що впливають на стан
охорони праці;
- при порушеннях працівниками вимог нормативно- правових актів з охорони
праці, що призвели до травм, аварій, пожеж тощо.
Цільовий інструктаж проводиться з працівниками: при ліквідації аварії,
стихійного лиха; індивідуально або з групою осіб, обсяг і зміст цільового
інструктажу визначається залежно від виду робіт, що виконуватимуться.
Результати проведення вище згаданих інструктажів реєструютьсяу «Журналі
реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці». Журнал
пронумеровано, прошнуровано та скріплено печаткою.

Працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи проходять за
рахунок роботодавця навчання з питань охорони працівідповідно до
кваліфікації.
На підприємстві переглянуті та перезатверджені інструкції з ОГІ (наказ №
19/ОП від 7 липня 2015 року)
Перелік інструкцій розроблено та затверджено по видам робіт та по
професіям згідно п.5.5. Розділ 5, НІІАОП 0.00-4.15-98 «Положення про
розробку інструкцій з охорони праці» (наказ №15/ОП від 9 березня 2017 року)
(наявність служби охорони праці, інструкцій, інформація про проведення навчання та інструктажу з питані, ОП, експлуатаційної
документації)

Згідно наказу директора по підприємству «Про затвердження та введення в
дію норм, порядку видачі спецодягу і інших засобів індивідуального захисту»
затверджено «Положення про порядок забезпечення працівників підприємства
спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту,
організація належного їх зберігання».
На
підприємстві
застосовують
«Картка
обліку
малоцінних
та
швидкозношуваних предметів»
№
1

П осада

Н азва 313

Слю сар

з

К ількість

Рукавиці

2

Окуляри захисні відкриті

1

Черевики

1

Костюм

1

виготовлення
вузлів та деталей
санітарнотехнічних систем

(засобів індивідуального захистус)

Н орм ативн о-правова база підприєм ства:

-

Конституція України
Державні нормативні акти про охорону праці
Закони України «Про охорону праці»
Постанова Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011р. №123
«Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних
випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві »
Нормативно-методичне
забезпечення
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Директор 1111 «Ларіс»
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