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ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця
вимогам законодавства з питань охорони праці
та промислової безпеки

Відомості про роботодавця:
Найменування 'юридичної особи: Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія «Еліт»,
Місце знаходження юридичної особи: 21100, Вінницька область, м. Вінниця,
Ленінський район, вул. Келецька, буд. 54-А
Місце проведення державної реєстрації: Виконавчий комітет Вінницької
Міської Ради
Дата проведення реєстрації: 29.05. Ж>01 рік

-

Код платника податків згідно з ЄДРПОУ: 31542592
Код виду діяльності згідно з КВЕД:
- 25.99 - виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у.
Прізвище, ім'я та по батькові керівника:
Волхов Олександр Володимирович - Генеральний директор ТОВ - Компанії
«Еліт»
Волхов Володимир Степанович - Виконавчий директор ТОВ - Компанії «Еліт»
Номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти: +38(04 32)523095
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Місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації
(застосування) машин, механізмів підвищеної небезпеки: 21100, Вінницька
область, м. Вінниця, Ленінський район, вул. Келецька, буд. 54-А
Інформація про наявність договору
страхування
цивільної
відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування
наслідків можливої шкоди: ПАТ СК «Універсальний поліс»
(найменування страхової компанії,

12 місяців, № 21/015594/031002, 26.02.2017р.
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Я, Волхов
Олександр Володимирович, цією
відповідністьматеріально-технічної бази
та
законодавства з
питань охорони праці під час
підвищеної
небезпеки:

декларацією підтверджую
умов
праці вимогам
виконання
таких
робіт

Найменування виду робіт підвищеної небезпеки без отримання відповідного
дозволу:
Ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи, що виконуються на
висоті понад 1,3 метра, крім робіт верхолазних та скелелазних, що
виконуються 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 тих,
ризик виникнення травм:
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На підприємстві працює: 80 працівників;
Виконують роботи підвищеної небезпеки: 19 працівників, з них:
Слюсар-ремонтник: 1 працівник;
Електромонтер з ремонту та обслуговуванню електроустаткування: 1
працівник;
- Муляр: 1 працівник;
- Муляр-оздоблювальник: 1 працівник;
Будівельник-оздоблювальник: 1 працівник.
Кількість будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів,
дільниць , структурних підрозділів) :
- адміністративна будівля - пятиповерхова будівля: розміри в
плані: 22м х20м площа основи 440кв.м.
- виробниче приміщення - одноповерхова будівля;розміри в плані
98,бм. х44,7м. площа основи 2560,4 кв.м., фундамент залізобетонні блоки, стіни - цегла, перегородки - цегла, підлога
- бетон, дах - залізобетон.
- виробниче приміщення (дільниця заготовок) приміщення №8одноповерхова будівля; розміри в плані; 25,бм х37,87м площа
основи 400 кв.м.
- виробниче приміщення (механічна дільниця) приміщення №4 одноповерхова будівля; розміри в плані; 30.8м х 19.05м
площею575
кв .м.
- виробниче приміщення (покрасочна дільниця) приміщення №2одноповерхова будівля; розміри в плані; 28.1м х 19.05м площею 517
кв .м.
- виробниче приміщення (складальний цех) приміщення №1 одноповерхова будівля; розміри в плані 19.05м х 19м площею 317
кв .м.
- виробниче приміщення (дрібометна дільниця) приміщення №3одноповерхова будівля; розміри в плані 16.8м х6.4м площею 99.45
кв .м.
- механічна майстерня - приміщення №6 площею 49.2 кв.м.
Інші відомості:
Прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, наявність
служби охорони праці:
Наказом
виконавчого
директора
№18
від
29.02.201бр.
відповідальним
за
дотримання
вимог законодавства з
питань охорони праці на підприємстві призначено інженера з охорони
праці Малиновського О.М.,
Наказом виконавчого директора №1/2 від 04.01.2017р.
призначено
відповідальних осіб за охорону праці та пожежну безпеку - начальника
дільниці Байло В.С., інженера з механізації та автоматизації Решетова
М.А.,
інженера
з
охорони
праці
Малиновського
О.М.,
за
енергогосподарство - головного енергетика Кирилюка М.І.
Наказом генерального директора №142 від 19.09.2017р. призначено
відповідальних осіб за видачу спецодягу - інженера по механізації і
автоматизації виробничих процесів Янковського А.П.,
за видачу
засобів індивідуального захисту - начальників дільниць Кирничного
Ю.Т. та Байло В.С.
Наказом генерального директора ТОВ «Компанія «Еліт» №295 від
04.09.2013 р. затверджені :Положення про службу охорони праці,
Положення про систему управління охороною праці, Положення про
діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань
охорони праці, Положення про комісію з питань охорони праці.

-

Наказом генерального директора №143 від 20.09.2017р. створено
постійно діючу комісію з перевірки знань працівників з питань
охорони праці.

Наявність інструкцій з охорони праці
Наказом від 18.11.2002 року №30 затверджені інструкції з охорони праці:
№1 Інструкція вступного інструктажу з питань охорони праці.
№2 Інструкція з охорони праці для чистильника виробів,
напівфабрикатів і матеріалів.
№3
Інструкція з охорони праці для машиніста мииної машини,
№4
Інструкція з охорони праці для контролерів електромонтажних
робіт.
№5 Інструкція з охорони праці для оператора фарбувально-сушильної лінії
та агрегату.
№6 Інструкція з охорони праці для складальника електричних машин і
апаратів.
№8
Інструкція з охорони праці для електрика.
№9
Інструкція з охорони праці для прибиральника виробничих приміщень.
№10 Інструкція з охорони праці при експлуатації ручного
електрифікованого інструменту.
Наказом від 02.08.2004 року №87а затверджені інструкції з охорони праці;
№11 Інструкція з охорони праці для налагоджувальників пресів холодної
штамповки.
№12 Інструкція з охорони праці для водіїв, що від'їжджають у рейс,
№13 Інструкція з охорони праці для інженерно - технічних працівників і
службовців підприємства.
№14 Інструкція з охорони праці для токаря.
№15 Інструкція з охорони праці для працівників на заточувальних
верстатах.
№16 Інструкція з охорони праці для штампувальників.
№17 Інструкція з охорони праці при роботі на гільйотинних ножицях.
Наказом від 06.09.2004 року №97 затверджені інструкції з охорони праці:
№18 Інструкція з охорони праці для працівників працюючих на вантажнопідіймальних машинах керуючих з підлоги.
№19 Інструкція з охорони праці при роботі на високовольтній установці
типу УПК-10.
№20 Інструкція
охорони праці при роботі на свердлильних станках,
№21 Інструкція
охорони праці для газозварників та газорізчиків.
№22 Інструкція
охорони праці для водія автонавантажувача,
№23 Інструкція
охорони праці для електрозварювальника при ручній
зварці.
№24 Інструкція з охорони праці для фрезерувальника.
Наказом від 15.08.2005 року №108 затверджені інструкції з охорони праці:
№2 5 Інструкція з
охорони праці при роботі на ПК.
№2 6 Інструкція з
охорони праці для слюсарів механо - складальних робіт.
№27 Інструкція з
охорони праці для слюсарів ремонтників.
№28 Інструкція з охорони праці для електрозварника точкового зварювання.
№2 9 Інструкція
охорони праці для охоронника.
№30 Інструкція
охорони праці при експлуатації балонів з газами,
№31 Інструкція
охорони праці при зберіганні балонів з газами,
№32 Інструкція
охорони праці при транспортуванні балонів,
№33 Інструкція
охорони праці для підсобного робітника.
Нака зом від 02.12.2013 року №314 затверджена інструкція з охорони праці
№34 Інструкція з охорони праці при роботі на дробоструйній установці.
Наказом від 09.02.2009 року №18 затверджена інструкція з охорони праці
№35 Інструкція з охорони праці при роботі на лазерному обладнанні.
Наказом від 13.04.2009 року №56 затверджена інструкція з охорони праці:
№36 Інструкція з охорони праці при роботі на координатно-пробивному
пресі Ваукаї ВРМ 1225x30.

Наказом від 03.12.2013 року №317 затверджені інструкції з охорони праці:
№37 Інструкція з охорони праці для персоналу, обслуговуючого посудини,
що працюють під тиском.
№38 Інструкція з охорони праці для слюсаря по ремонту і обслуговуванню
вентиляційних систем.
Наказом від 25.12.2013 року №333 затверджена інструкція з охорони праці:
№39 Інструкція з охорони праці для працівників, які виконують роботу із
застосуванням тари.
Наказом від 08.01.2014 року №2 затверджена інструкція з охорони праці:
№40 Інструкція з охорони праці при роботі на листозгинальному обладнанні.
Наказом від 20.01.2014 року №7 затверджена інструкція з охорони праці:
№41 Інструкція з охорони праці при роботі на вальцях.
Наказом від 04.01.2017 року № 1 затверджені інструкції з охорони праці:
№42 Інструкція
з охорони праці під час виконання робіт на висоті.
№43 Інструкція
з охорони праці під час виконання земляних робіт.
№44 Інструкція
з охорони праці при виконанні ремонтно-будівельних робіт з
інструментами та пристроями.
Наказом від 04.01.2017 року №1/1 затверджена інструкція з охорони праці:
№48
Інструкція
з
охорони
праці
оператора
мийно-сушильної
лінії
(агрегату).
Інформації про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці:
Адміністрація, інженерно - технічний персонал та працівники ТОВ Компанії «Еліт» пройшли навчання з питань охорони праці та промислової
безпеки у ДП «Вінницький ЕТЦ Держпраці»:
1. Виконавчий директор - Волхов В.С., посвідчення №78/15-38, видане ДП
«Вінницький ЕТЦ» 07.05.2015р. (Законодавчі акти охорони праці, гігієни
праці, надання першої медичної допомоги потерпілим, пожежної безпеки,
електробезпеки, ПБЕЕС II гр. допуску до 1000В (НПАОП 40.1-1.21-98);
правила безпеки систем газопостачання України (НПАОП 0.00-1.20-98); ПБіБЕ
посудин, що працюють під тиском (НПАОП 0.00-1.59-87); ПБіБЕ парових
котлів
з
тиском
пари
не
більше
0,07МПа,
водогрійних
котлів
і
водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115С (НПАОП 0.001.26-98); ПБіБЕ вантажопідіймальних кранів (НПАОП 0.00-1.01-07));
2. Інженер з охорони праці - Малиновський О.М., посвідчення №76/16-14,
видане ДП «Вінницький ЕТЦ» 24.03.2016р.
(законодавчі акти з охорони
праці, гігієни праці, надання першої медичної допомоги потерпілим,
пожежної безпеки, електробезпеки; ПБЕЕС 2кв.гр.допуску до 1000В (НПАОП
40.1-1.21-98); ПБІБЕ посудин, що працюють під тиском (НПАОП 0.00-1.5987); правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями
(НПАОП 0.00-1.71-13); ПБіБЕ в/п кранів (НПАОП 0.00-1.01-07);
посвідчення №312/17-8, видане ДП «Вінницький ЕТЦ» 21.08.2017р. (ПБЕЕС
ІІІкв.гр.допуску до 1000В (НПАОП 40.1-1.21-98); правила охорони праці під
час
вантажно-розвантажувальних
робіт
(НПАОП
0.00-1.75-15);
правила
охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями (НПАОП 0.001.71-13); ПТЕЕС первинна);
3. Директор з капітального будівництва - Кутковецький О.В., посвідчення
№312/17-4, видане ДП «Вінницький ЕТЦ» 21.08.2017р. (законодавство України
про охорону праці; правила охорони праці під час вантажнорозвантажувальних робіт (НПАОП 0.00-1.75-15); правила охорони праці під
час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07); система стандартів
безпеки праці; охорона праці і промислова безпека у будівництві (ДБН)
(НПАОП 45.2-7.02-12));
4. Начальник дільниці - Байло В.С., посвідчення №312/17-6, видане ДП
«Вінницький ЕТЦ» 21.08.2017р.(законодавство України про охорону праці);
5. Головний енергетик - Кирилюк М.І., посвідчення №312/17-3, видане ДП
«Вінницький ЕТЦ» 21.08.2017р. (законодавство України з охорони праці;
ПБЕЕС Укв.гр.допуску до та понад 1000В (НПАОП 40.1-1.21-98); правила

охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт (НПАОП 0.00-1.7515) ; правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних
котлів (НПАОП 0.00-1.60-66); правила безпеки систем газопостачання (НПАОП
0.00-1.76-15);
посвідчення №056/2-02, видане ДП «Вінницький ЕТЦ» 29.08.2017р. (ПТЕЕС
чергова);
6. Начальник дільниці - Кирничний Ю.Т., посвідчення №312/17-2, видане ДП
«Вінницький ЕТЦ» 21.08.2017р. (законодавство України з охорони праці);
7. Інженер з механізації та автоматизації - Решетов М.А., посвідчення
№312/17-5, видане ДІ1 «Вінницький ЕТЦ» 21.08.2017р. (законодавство України
про охорону праці; ПБЕЕС ІІІкв.гр.допуску до 1000В (НПАОП 40.1—1.21—98);
правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт (НПАОП
0.00-1.75-15); правила
будови і безпечної експлуатації посудин, що
працюють під тиском (НПАОП 0.00-1.59-87); правила охорони праці під час
роботи з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13);
8. Інженер-технолог - Волощук Є.О., посвідчення №312/17-7, видане ДП
«Вінницький ЕТЦ» 21.08.2017р. (ПБЕЕС ІІІкв.гр.допуску до 1000В (НПАОП
40.1-1.21-98); правила охорони праці під час роботи з інструментом та
пристроями (НПАОП 0.00—1.71—13);
9. Слюсар-ремонтник Пащенко І.А., посвідчення №1-5-Р, видане ДП
«Вінницький ЕТЦ» 21.08.2017р. (ПБЕЕС кв.гр.допуску до 1000В (НПАОП 40.1—
1.21-98); правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт
(НПАОП 0.00-1.75-15); правила будови і безпечної експлуатації посудин, що
працюють під тиском;
10.
Електромонтер
з ремонту та обслуговуванню - Кравченко О.В.,
посвідчення №10Р/15-7, видане ДП «Вінницький ЕТЦ» 21.08.2017р. (ПБЕЕС
\/кв.гр.допуску до та понад 1000В (НПАОП 40.1-1.21-98); ПТЕЕС первинна;
11. Електрогазозварник - Мар'їн В.Ю., посвідчення №4.315, видане ДП
«Вінницький ЕТЦ» 21.08.2017р. (правила будови і безпечної експлуатації
посудин,
що
працюють
під
тиском
(НПАОП
0.00-1.59-87);
ПБЕЕС
ІІкв.гр.допуску до 1000В (НПАОП 40.1-1.21-98);
12. Оператор мийно-сушильної лінії (агрегату) - Кірєсв Д.Г., посвідчення
№13.315, видане ДП «Вінницький ЕТЦ» 21.08.2017р.
(правила будови і
безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском (НПАОП 0.00-1.5987) ;
13. Електрогазозварник - Темчишен В.Т., посвідчення №37Р/13-10, видане ДП
«Вінницький
ЕТЦ»21.08.2017р.
(правила будови і безпечної експлуатації
посудин,
що
працюють
під
тиском
(НПАОП
0.00-1.59-87);
ПБЕЕС
ІІкв.гр.допуску до 1000В (НПАОП 40.1-1.21-98);
14. Електрогазозварник - Срьомін В.В., посвідчення №4.5-Р, видане ДП
«Вінницький
ЕТЦ» 21.08.2017р.
(правила будови і безпечної експлуатації
посудин,
що
працюють
під
тиском
(НПАОП
0.00-1.59-87);
ПБЕЕС
ІІкв.гр.допуску до 1000В (НПАОП 40.1—1.21—98);
15.
Електрогазозварник
- Безкоровайний
В.В.,
посвідчення
№10.315,
посвідчення №10Р/15-4, видане ДП «Вінницький ЕТЦ» 21.08.2017р. (правила
будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском (НПАОП
0.00-1.59-87); ПБЕЕС ІІкв.гр.допуску до 1000В (НПАОП 40.1—1.21—98);
16. Електрогазозварник - Мазуренко О.Л., посвідчення №1.315, видане ДП
«Вінницький
ЕТЦ» 21.08.2017р.
(правила будови і безпечної експлуатації
посудин,
що
працюють
під
тиском
(НПАОП
0.00-1.59-87);
ПБЕЕС
ІІкв.гр.допуску до 1000В (НПАОП 40.1—1.21—98);
17. Різальник на лазерній установці - Бовкун В.В., посвідчення №7.315,
видане ДП «Вінницький ЕТЦ» 21.08.2017р.
(правила будови і безпечної
експлуатації посудин, що працюють під тиском (НПАОП 0.00-1.59-87); ПБЕЕС
ІІкв.гр.допуску до 1000В (НПАОП 40.1—1.21—98);
18.
Оператор верстатів з програмним керуванням - Драбович
А. Б.,
посвідчення №8.315, видане ДП «Вінницький ЕТЦ» 21.08.2017р.
(правила
будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском (НПАОП
0.00-1.59-87); ПБЕЕС ІІкв.гр.допуску до 1000В (НПАОП 40.1-1.21-98);

19. Оператор лазерної установки
ДП «Вінницький ЕТЦ» 21.08.2017р.
посудин,
що
працюють
під
ІІкв.гр.допуску до 1000В (НПАОП
20. Оператор лазерної установки
ДГ1 «Вінницький ЕТЦ» 21.08.2017р.
посудин,
що
працюють
під
ІІкв.гр.допуску до 1000В (НПАОП

- Бегус Р.П., посвідчення №6.5-Р, видане
(правила будови і безпечної експлуатації
тиском
(НПАОП 0.00-1.59-87);
ПБЕЕС
40.1-1.21-98);
- Сокіл Т.В., посвідчення №5.5-Р, видане
(правила будови і безпечної експлуатації
тиском
(НПАОП 0.00-1.59-87);
ПБЕЕС
40.1—1.21—98);

«Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань
охорони праці посадових осіб та інших працівників ТОВ - Компанії «Еліт»»
та згідно «План-графіку проведення інструктажів з охорони праці з
працівниками».
Працівники ТОВ - Компанії «Еліт» забезпечуються безкоштовно згідно норм
спецодягом,
спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту.
Ведуться особові картки обліку видачі і списання засобів захисту
працівників. Працівники своєчасно забезпечуються необхідними засобами
індивідуального та колективного захисту, згідно встановлених норм та
вимог Колективного договору ТОВ - Компанії «Еліт».
Наявність засобів індивідуального захисту:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Костюм ПВХ - ЗО шт.;
Рукавиці захисні - 2 5 пар.;
Рукавиці комбіновані -20 пар.;
Окуляри захисні - 5 шт,;
Куртки зимові - б шт,;
Респіратор - 10 шт.

Ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи, що виконуються на висоті
понад 1.3 метра проводяться за допомогою пристроїв - приставних драбин,
стрем'янок, запобіжних поясів, які у встановлені терміни проходять
випробування та огляди.

№
п/п

Найменування

1

Стрем'янка

2

Запобіжний пояс

Перелік (кількість) пристроїв
Кіль Протокол
Огляд
випробування,
сть
огляду
(шт.)
Прот. №2 від
14.03.2017р.
14.03.2017р.
1
Прот. №2 від
14.03.2017р.
14.03.2017р.
1

Випробування

14.03.2017р.
14.03.2017р.

Наявність нормативно-правової та матеріально-технічної бази,
навчально-методичного забезпечення:
В ТОВ Компанії «Еліт» встановлені покажчики відповідальних за охорону
праці та пожежну безпеку. В структурних підрозділах встановлені знаки
безпеки за напрямками діяльності. Підприємство забезпечено нормативно
- правовими актами та навчальною літературою з охорони праці, а саме:
Конституція України.
Кодекс Законів про працю України.
Закон України
«Про охорону праці»
Закон України
«Про колективні договори і угоди»
Закон України
«Про об'єкти підвищеноїнебезпеки»

Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування
від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання які
спричинили втрату працездатності».
Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного
благополуччя населення» №4004-12 від24.02.1994 р.
Постанова КМУ №1107 від 26.10.2011 р. «Про затвердження порядку видачі
дозволів на виконання підвищеної небезпеки та на експлуатацію
(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки»
Санітарні правила організації технологічних процесів і
гігієнічні вимоги до промислового обладнання.
Безпека промислових підприємств. Загальні положення та вимоги.
ДСТУ 32 73-95
Граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми
ДНАОП 0.03-3.29-96
Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками
ДНАОП 0.03-3.28-93
Перелік важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами
праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх
Перелік важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними
умовами праці, яких забороняється застосування праці жінок
Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі
НПАОП 0.03-8.06-94
Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом,
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту
Положення про порядок трудового і професійного навчання
НПАОП 0.00-4.24-03
неповнолітніх професіям, пов'язаним з роботами із шкідливими та
важкими умовами праці, а також з роботами підвищеної небезпеки
Положення про розробку інструкцій з охорони праці
НПАОП 0.00-4.15-98
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів
НПАОП 40.1-1.01-97
Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями
НПАОП 0.00-1.30-07
Правила експлуатації електрозахисних засобів
Про порядок безкоштовної видачі молока або інших рівноцінних
НПАОП 0.00-4.36-87
харчових продуктів робітникам і службовцям, які зайняті на
роботах з шкідливими умовами праці
Про порядок опрацювання і затвердження власником нормативних
НПАОП 0.00-6.03-93
актів про охорону праці, що діють на підприємстві
Роботи вантажно - розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки
НПАОП 63.11-7.02-87
Державні санітарні правила для ковальсько - пресових цехів,
затверджені наказом Міністерства охорони здоровя України
від 09.07.1997 р. №200
Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку
ДСН 3.3.6.037-99
Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень
ДСН 3.3.6.042-99
СНІП ІІІ-4-80* «Техніка безпеки в будівництві»
НПАОП 45.2-7.02-80
Типове положеннях про діяльність уповноважених найманими
НПАОП 0.00-4.11-07
працівниками осіб з питань охорони праці
Типове положення про кабінет охорони праці
НПАОП 0.00-4.29-97
Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства
НПАОП0.00-4.09-07

\

Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки
знань з питань охорони праці
НПАОП0.00-4.12-05
Типове положення про службу охорони праці
НПАОП 0
о!
/
АО.В. Волхов
(ініціали та прізвище)
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