Додаток 8 до Порядку

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

Товариство з обмеженою відповідальністю «Агромаш-Калина»,
22403, Вінницька область, м. Калинівка, вул. Незалежності, 46

Відомості про роботодавця:

(доя юридичної особи: найменування юридичної особи, місце її державної реєстрації, код платника

32320510. 28.30
податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД,
прізвище, ім ’я т а по батькові керівника; для ф ізичної особи — підприємця:

Директор: Безуглий Юрій Миколайович
прізвище, ім’я та по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, 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);

тел. (04333) 2-18-36, факс (04333) 2-25-35. аагока1іпа@ атаіі.сот,
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

22403, Вінницька область, м. Калинівка, вул. Незалежності, 46
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин,
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

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. Безуглий Юрій Миколайович
(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 під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки: ремонтні, монтажні, будівельні

та інші роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра, крім робіт верхолазних та
скелелазних, що виконуються на висоті понад 5 м і більше над поверхнею грунту, з
перекриття або робочого настилу та робіт, що виконуються за допомогою підйомних і
підвісних колисок, механічних підіймачів та будівельних підйомників.
Кількість робочих місць - 4 (чотири), в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик
виникнення травм: 4
Виробництво розташоване за адресою: 22403. Вінницька область, м. Калинівка, вул.
Незалежності. 46. Загальна площа майстерні №1 складає 3600м2. товщина стін 0,4 м, загальна
площа майстерні №2 складає 1872 м2. товщина стін 0.4 м.
Інші відомості відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової
безпеки, наявність служби охорони праці, інструкцій, інформації про проведення навчання та інструктажу з
питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та
матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення:
ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
Центр адміністративних послуг
“Прозорий офіс”

Янкеемй О лександр П етрович

ВХІД.

Головний інженер Васківнюк Ю.М. пройшов навчання та перевірку знань з наступних
законодавчих та нормативно-правових актів і охорони праці: Законодавства України про
охорону праці. Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів. Правил
виконання робіт на висоті. Правил охорони праці під час роботи з інструментами та
пристроями. Типової інструкції для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт з
переміщення вантажів кранами, в навчальному центрі «Міон» (протокол № 1 8 0 від 3 1 . 0 5 .
2017 р Л

Відповідальним за безпечне виконання робіт на висоті призначений майстер Лопатинський
Ігор Максимович ( наказ №14 від 19 липня 2017 р. ). який пройшов навчання і перевірку знань
в навчальному центрі «Міон». а саме: з курсу Законодавства України з охорони праці. Правил
безпечної експлуатації електроустановок споживачів. Правил охорони пратті під час
виконання робіт на висоті. Правил охорони праці піл час роботи з інструментами та
пристроями. Типової інструкції для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт з
переміщення вантажів кранами, (протокол №180 від 31.05.2017 рЛ
На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці, наказ №23 від
15.08.2017 р.. члени якої, інженер з охорони праці Іванов Володимир Ігорович, пройшов
навчання і перевірку знань в Вінницькому обласному навчально - курсовому комбінаті
житлово-комунального господарства, а саме: з курсу Законодавства України з охорони праці.
Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів. Правил виконання робіт на
висоті. Правил охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями. Типової
інструкції для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів
кранами, (протокол №25-ОП від 14.08.2017 р о к у ). Майстер Дерепашук Михайло Степанович
пройшов навчання і перевірку знань в навчальному центрі «Міон». а саме: з курсу
Законодавства України з охорони праці. Правил безпечної експлуатації електроустановок
споживачів, Правил виконання робіт на висоті. Правил охорони праці під час роботи з
інструментами та пристроями. Типової інструкції для осіб, відповідальних за безпечне
проведення робіт з переміщення вантажів кранами, (протокол №180 від 31.05.2017 р.)
Наказом по підприємству від

1 9 .0 7 . 2 0 1 7

р. №
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призначено інженера з охорони прятіі

Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з
охорони праці. Розроблені та введені в дію інструкції з охорони праці, в тому числі №20
«Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті». № 2 2 «Інструкція з о х о р о н и
праці під час виконання робіт на висоті з використанням спеціальних страхувальних засобів».
№23 «інструкція з охорони праці для працівників, що виконують будівельно-монтажні роботи
на риштуванні з переміщуваним робочим місцем»
В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та що
використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки.
Перелік індивідуальних засобів захисту:

Працівники ТОВ «Агромаш-Калина» забезпечені спецодягом та засобами індивідуального
захисту в повному обсязі. Пояса запобіжні, каски, драбини використовують за призначенням,
зберігають у технічно справному стані та проводять їх технічне обслуговування, ремонт, а
також експлуатаційні випробування відповідно до вимог чинного законодавства та
документів з експлуатації виробників.
Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки
Нормативно-правова база
1. Закон України «Про охорону праці».
2. НПАОН 0.00-4.15-98 «Типове положення про розробку інструкцій з ОП»

3. НПАОН 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу ОП»
4. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і
перевірки знань з питань охорони праці»
5. НПАОН 0.00-1.15-07 «Правила ОП під час виконання робіт на висоті»
6. НПАОН 64.2-3.04-98 «Типові норми безкоштовної видачі спецодягу, взуття та інших
313 працівникам»
7. Постанова КМУ від 26.10.2012 р. №1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів
на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин,
[еної небезпеки.»
Безуглий Ю.М.
(ініціали та прізвище)
« 1 7 » ЖОВТНЯ
«О Т ----
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