Декларація
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з
питань охорони праці та промислової безпеки
Відомості про роботодавця:
Для юридичної особи:
Найменування юридичної особи: ТОВ «Липовецьке»
Місце знаходження юридичної особи: 22500, Вінницька область, м. Литовець, вул..
І.Франка, 35
Місце її державної реєстрації: Липовецька райдержадміністрація, Вінницької області
Код платників податків згідно з ЄДРПОУ: 05435530
Код виду діяльності згідно з КВЕД: 01.46 - розведення свиней
Прізвище, їм ’я по-батькові керівника: Повх Леонід Іванович
Номер телефону, телефаксу,адреса електронної пошти: телефон (04358) 2-11-89, факс
2-11-98, Г0у _ир0уеске@теіа.из
Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки: 22500, Вінницька область, м.
Липовець, вул.. І.Франка, 35
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:
Згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної
відповідальності перед третіми особами відповідно до Постанови Кабінету Міністрів
України № 1788 від 16.08.2002 року в ТОВ «Липовецьке» страхування не проводиться
тому, що не є об’єктом підвищеної небезпеки і найменування виду робіт підвищеної
небезпеки без отримання відповідного дозволу:
ремонтні роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метра, крім робіт верхолазних
та скалелазних, що виконується на висоті 5 метрів і більше над поверхнею ґрунту, з
перекриття або робочого настилу та робіт, що виконуються за допомогою підйомних і
підвісних колисок, механічних підіймачів та будівельних підйомників.
Кількість робочих місць, в тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення
травми:
На підприємстві працює 65 чоловік з них 5 чоловік виконує роботи підвищеної
небезпеки та експлуатують обладнання підвищеної небезпеки, яке знаходиться на балансі
підприємства, а саме:
роботи із застосуванням ручних інструментів;
зварювальні, газополум’яні роботи;
роботи в діючих електроустановках до 6 кВ;
експлуатація балонів з киснем та пропаном;
вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів;
стропальні роботи;
а також експлуатація обладнання підвищеної небезпеки, а саме:
перетворювач зварювальний «ПАТОН ВДИ-ІбОр» зав. № 1603917Р, рік виготовлення
2016, Україна.
Дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки не маємо. Документація для
отримання дозволу знаходиться у «Вінницькому ЕТЦ Держпраці».
Кількість будівель і споруд (приміщень): адміністративний корпус, ремонтна
майстерня, авто гараж, комбікормовий завод, свинокомплекс, зерносклад.
Інші відомості:
Прізвище, ім’я та по-батькові осіб відповідальних за д
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Центр адміністративних послуг
“Прозорий офіс”
адміністоатоп

законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки:
В ТОВ «Липовецькому» наказом № 1-на від 03.01.2017 року по підприємству
призначені:
- відповідальним за організаційно-методичне керування діяльністю структурних
підрозділів й функціонування системи управління по охороні праці, підготовку
керівних рішень та контроль за їх реалізацію - інженер з охорони праці Фальківський
Василь Тимофійович
Відповідальних за стан умов та безпеку праці керівників виробничих підрозділів а
саме:
- в галузі механізації та автомобілізації головний інженер Бевзюк С.С.
в галузі тваринництва на головного зоотехніка Шишківського І.М.
- в галузі рослинництва і за роботи з я д о х ім ік а т а м и на головного агронома Дажука В.А.
- за експлуатацію електрообладнання та електрогосподарство на інженера енергетика
Носулька Ю.М.
Відповідальних за безпечне виконання робіт та охорону праці:
по автотракторному парку - головний інженер Бевзюк С.С.
,
- за електрогосподарство - інженер енергетик Носулько Ю.М.
- по центральному комплексі - головний зоотехнік Шишківський І.М.
- по зернових складах - завскладом Ставратій В.С. та Козленко П.Л.
- по матеріальному складу та по складу ПММ Соломон В.І.
по бригаді №2 - завфермою Стрельбіцький М.В.
Наявність служби охорони праці: В ТОВ «Липовецьке» наказом № 19-на від 23.09.2016
року створена служба охорони праці, наказом № 19-на від 23.09.2016 року затверджено
Положення про службу з охорони праці та наказом № 2-на від 03.01.2017 року
затверджено Положення про систему управління охороною праці на підприємстві.
Інформація про інструкції: В ТОВ «Липовецьке» розроблені та затвердженні інструкції
наказом № 1-на від 02.01.2016 року інструкції по охороні праці по професіям та видам
робіт з них 12 інструкцій, котрі стосуються безпосереднього виконання даних видів робіт.
Перелік додається:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

9

Назва інструкції
Інструкція з охорони праці при виконанні
вантажно-розвантажувальних робіт
Інструкція з охорони праці під час виконання
робіт із застосуванням драбин.
Інструкція з охорони праці для газозварника.
Інструкція з охорони праці для електрозварника
ручного зварювання.
Інструкція з охорони праці для електромонтера з
ремонту та обслуговування електроустаткування.
Інструкція з охорони праці при експлуатації
ручного електрифікованого інструменту.
Інструкція з охорони праці при експлуатації
електроустановок.
Інструкція з охорони праці для електромонтерів 3
ремонту і обслуговування вантажопідіймальних
машин.
Інструкція з охорони праці під час експлуатації
балонів.

Номер
інструкції
№ 1

Номер наказу
затвердженої
інструкції
02.01.2016р.

№8

02.01.2016р.

№ 16

02.01.2016р.

№ 17

02.01.2016р.

№ 22

02.01.2016р.

№ 25

02.01.2016р.

№ 26

02.01.2016р.

№ 27

02.01.2016р.

№ 28

02.01.2016р.

10
11
12

Інструкція з охорони праці по безпечному
використанню кран-балки.
Інструкція з охорони праці для слюсара електрика.
Інструкція з охорони праці для осіб які
користуються вантажопідіймальними машинами
чи механізмами, що керуються з підлоги.

№ 41

02.01.2016р.

№ 59

02.01.2016р.

№ 61

02.01.2016р.

ІнФопманія про проведення навчання з питань охорони праці керівників:
В ТОВ «Липовецьке» наказом № 21-на від 23.09.2016 року створена постійно діюча
комісія з перевірки знань з питань охорони праці, члени комісії пройшли в «Вінницькому
обласному навчально-курсовому комбінаті житлово-комунального господарства,
будівництва, енергетики, зв’язку, побутового обслуговування та торгівлі» перевірку знань
згідно протоколу № 29-ОП від 21.10.2016 року та № 3-ОП від 22.02.2017 року і мають
посвідчення про перевірку знань з Правил по охороні праці при виконанні робіт на висоті
-НПАОПО-1.15.07; протокол № 18-П від 28.10.2016 року про перевірку знань
законодавства з пожежної безпеки та мають посвідчення._______ _______ _______________
№, дата
Місце
№, дата
Прізвище
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№ З-ОП/02
«Вінницький
№ З-ОП/02
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4
Шишківський
обласний
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комбінат
ЖКГ»
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обласний
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Ірина
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курсовий
питань ОП
комбінат
ЖКГ»

Інформація про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці
робітників
В ТОВ «Липовецьке» наказом № 1-на від 02.01.2016 року про затвердження
положення про Порядок проведення навчання та перевірку знань з питань охорони праці,
затверджено графік проведення перевірки знань з питань охорони праці, після перевірки
знань з питань охорони праці оформляються протоколом для допуску робітників до
виконання робіт, наприклад:
Протокол № 20 від 30.03.2017 року по ТОВ «Липовецьке» про перевірку Правил
техніки безпеки та виробничої санітарії при електрозварювальних роботах НПАОП 28.521.04-86 та НПАОП 0.00-5.11-85 з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт допускається до роботи 2 особи.
Протокол № 23 від 15.05.2017 року по ТОВ «Липовецьке» про Перевірку Правил з
охорони праці при виконанні робіт на висоті НПАОП 0.00-1.5-07 та інструкції з охорони
праці № 8 від 02.01.2016 року «Про охорону праці під час виконання робіт із
застосуванням драбин».
На підприємстві проводиться випробування приставних драбин комісійно при
цьому складається протокол № і від 03.04.2017 року.
Забезпечення засобами індивідуального захисту:
В ТОВ «Липовецьке» робітники забезпечені спец одягом, спецвзуттям і засобами
індивідуального захисту:

1.

Чоботи кирзові - 2 пари

2.

Чоботи резинові - 21 пара

3. Костюм брезентовий - 2 шт.
4.

Костюм х/б - 39 шт.

5.

Рукавиці х/б - 120 пар

6.

Рукавиці брезентові (краги) - 2 пари

7.

Окуляри захисні - 2 пари

8.

Рукавиці прорезинові - 2 пари

9.

Респіратор «Лепесток» - 100 шт.

10. Респіратор РУ-60 - 30 шт.
11. Миючі засоби - 25 пачок
12. Мило звичайне - 180 шт.
Нормативно-правова та матеріально-технічна база навчально-методичного
забезпечення:

В ТОВ «Липовецьке» затверджено тематичний план і програма навчання з питань
охорони праці, наказом №1-на від 02.01.2016 року затверджено та введено в дію
Положення про проведення навчання та перевірку з питань охорони праці, також є
нормативно правові акти з охорони праці:
1. Закон України «Про охорону праці»
2. Правила пожежної безпеки України -НАПБА.01.001-200
3. Вантажно-розвантажувальні роботи, складські та транспортні роботи. Вимоги
безпеки -НПАОП63.11-7.04-84

4. Вимоги безпеки при роботі на висоті -НПАОПО.00-7.07-07
5. Охорона праці. Терміни та визначення основних понять -ДСТУ 2293-99
6. Охорона праці на підприємстві. Практичний посібник - Виробництво «Форт»
м. Харків
7. Правила охорони праці в сільськогосподарському виробництві - ДНАОП 2.0.001. 01-00
8. Перелік робіт з підвищеною небезпекою -НПАОП 0.00-8.24-05
9. Положення про порядок забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та
іншими засобами індивідуального захисту -НПАОП 0.00-4.26.96
10. Правила безпечної роботи з інструментами та пристроями -НПАОП 0.00-1.30-01
11. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів -НПАОП 40.1-1.0197
12. Положення про розробку інструкцій з охорони праці -НПАОП 0.00-4.15-98
13. Правила експлуатації вогнегасників -НАПББ 01.008-2004
14. Положення про службу охорони праці -НПАОП 0.00-4.21-04
15. Положення про порядок проведення навчання та перевірку знань з питань охорони
праці -НПАОП 0.00-4.12-05
16. Правила будови і небезпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском НПАОП 0.00-1.07-94
17. Правила охорони праці на автомобільному транспорті -НПАОП 60.2-1.28.97
18. Правила обстеження оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель
і споруд -НПАОП 45.2-1.01-88
19. Про видачу мила на підприємстві -НПАОП 0.00-3.06.22
20. Перелік робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється
застосування праці жінок -НПАОП 0.03-8.08-93
21. Постанова
~
дозволів на ві
(застосування

:ння Порядку видачі
експлуатацію
:ної небезпеки».
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