ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«БК ПЕГАС»
ДЕКЛ АРАЦ ІЯ
від п о від н о ст і м ат еріал ьн о-т ехн іч н ої бази р о б о т о д а вц я
ви м огам за ко н о д а вст ва з пит ань охорон и п р а ц і т а п ром и сл ової безпеки
Відомості про роботодавця:
Найменування юридичної особи:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БК ПЕГАС»
Місце держ авної реєстрації:
21050, Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Єрусалимка, будинок 10, квартира 1
Код платника податків згідно ЄДРПОУ: 41394855
Код виду діяльності згідно з КВЕД: 41.20
Прізвище, ім ’я та по батькові керівника:
Ж овтан Анат олій Васильович
Номер телефону (факсу):
(067) 656-58-58
Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки:
23231, Вінницька область, Вінницький район, село Ільківка, вулиця Зарічна, З
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед
третіми особами стосовно відшкодування наслідків мож ливої шкоди - наявна.
Копія договору добровільного страхування відповідальності перед третіми особами,
серія 220/02 № 016 від 01.11.2017 р. між П А Т «УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА
КОМПАНІЯ» т а ТОВ «БКП ЕГАС».
Я, директор Ж овт ан Анат олій Васильович, цією декларацією підтверджую
відповідність матеріально-технічної бази та ум ов праці вимогам законодавства з
питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки:
1. Ремонтні, монтаж ні, будівельні та інші роботи, що виконуються на висоті
понад 1,3 метри, крім робіт верхолазних та скелелазних, що виконуються
на висот і 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 (п. 7
додатку 6 Порядку).
Кількість робочих місць, в тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення
травм:
На Товаристві працює 8 чоловік, з них 5 робочих місць, на яких існує підвищений ризик
виникнення травм.
Кількість будівель і споруд (приміщення):
Д оговір № 02-07 від 01.07.2017р. між ТОВ «ІР-ГРУП» та ТОВ «БК ПЕГАС» щодо
оренди неж итлового приміщення для використання під офіс, що знаходиться за
адресою: 21000, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Архітектора Артинова, 5, оф. 5,
загальною площею 50,7 кв. м.
-А,»..
ьКА
1
ПОСЛУ,?'
■

Вхід. №
20^ )

офіс»

Д оговір № 01-07 від 01.07.2017р. між ТОВ «ІР-ГРУП» та ТОВ «БК ПЕГАС» щодо
оренди неж итлового приміщення для використання його під виробниче та складське
приміщення, що знаходиться за адресою: 21000, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Садова,
12, загальною площею 200,5 кв. м.
Інші відомості:
Прізвище, ім'я та по батькові осіб відповідальних за дотримання вимог законодавства
з питань охорони праці та промислової безпеки'.
1. Відповідальний за стан охорони праці в цілому по Товариству - інженер з
охорони праці М елащенко А. Ю.
2. Відповідальний за стан охорони праці та безпечне проведення робіт з
підвищеною небезпекою головний інженер Богдан В. І..
3. Відповідальний за призначення відповідальних осіб, які забезпечують
вирішення питань охорони праці та промислової безпеки при виконанні робіт
на висоті працівниками головний інженер Богдан В. І.
4. Відповідальний за електрогосподарство головний інженер Богдан В. І.
5. Відповідальний за належне утримання, обслуговування, ремонт, безпечну
експлуатацію т а безпечне проведення робіт інструментами та пристроями
головний інж енер Богдан В. І.
6. Відповідальний за стан пож еж ної безпеки виконроб Загарія О. О.
Наявність служ би охорони праці:
У ТОВ «БК ПЕГАС» наказом № 4-ОП від 27.10.2017року створено службу охорони
праці, що затвердж ено Положенням про службу охорону праці, наказом № 5-ОП від
27.10.2017 року, затвердж ено Полож ення про систему управління охороною праці у
Товаристві. Інж енер з охорони праці - Малащенко А. Ю.
Наявність інструкцій:
Наказом № 3-О П від 27.10.2017 року затвердж ені посадові інструкції директора,
інженера з охорони праці, головного інженера, відповідального за пожежну безпеку,
відповідального за електробезпеку (5 од.). Наказом М 2-О П від 27.10.2017 року
затвердж ені інст рукції з охорони праці на професії та на види робіт, в тому числі при
виконанні декларуємих робіт :
№ 1. Інструкція про надання перш ої (долікарняної) допомоги при нещасних
випадках;
№ 2. Інструкція під час експлуатації електронно-обчислювальних машин;
№ 4. Інструкція під час робіт на копіювальних апаратах;
№ 5. Інструкція із загальних питань електробезпеки на майданчиках з
заготівлі та переробці металобрухту;
№ 6. Інст рукція для осіб, яким присвоюється І група з електробезпеки;
№ 27. Інст рукція під час робіт з ручними інструментами та пристроями;
№ 33. Інструкція під час виконання робіт на висоті;
№ 34. Інструкція при експлуатації електроустановок;
Навчання, перевірка знань та інструктажі з питань охорони праці здійснюються
згідно до вимог «Полож ення про порядок проведення навчання і перевірки знань з
питань охорони праці», затвердж ене наказом № 5-О П від 27.10.2017року.
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Інформація про проведення навчання з питань охорони праці:
1. Витяг з протоколу № 155-06-07 від 27.06.2017 р., засідання комісії ГУ
Держпраці у Київській області, з перевірки знання законодавчих та
нормативно-правових актів з охорони праці, а саме: Законодавства України
про охорону праці, організації роботи з охорони праці, пожежної безпеки,
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електробезпеки, гігієни праці, медичних оглядів, профілактики професійних
захворювань, надання першої медичної допомоги потерпілим у разі нещасного
випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварії,
НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями
охорони праці працівників» (Загальний курс з ОП) у головного інженера
Богдан В. І., інженера з ОП Мелащенко А. Ю., виконроба Загарія О. О.,
НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і
промислової безпеки у будівництві» (ДБН А.3.2-2-2009) у виконроба Загарія О.
О., НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на
висоті», НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови та безпечної експлуатації
ліфтів», НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажнорозвантажувальних робіт», НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем
газопостачання», НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила безпеки і безпечної
експлуатації посудин, що працюють під тиском», НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова
інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт», НПАОП
28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів», НПАОП
0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та
пристроями» у головного інженера Богдан В. І., який пройшов навчання у
ТОВ «НМЦ «ЕКСПЕРТ».
Витяг з протоколу № 20/06-2017 від 20.06.2017 р., засідання комісії
ФО-Підприємця Іванченка В.М. створена на підставі листа Державної служби
з надзвичайних ситуацій України № 26-16164/261 від 05.11.2015 та наказу № 1
від 10.01.2017 р. з перевірки знань з питань пожежної безпеки посадових осіб
підприємств, установ та організацій, до обов’язків яких належить виконання
або забезпечення виконання заходів пожежної безпеки у виконроба Загарія О.
О.
Витяг з протоколу № 156-06-17 від 27.06.2017 р. засідання комісії ГУ Держпраці
у Київській області з перевірки знання вимог Правил безпечної експлуатації
електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98), Правила будови
електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок (НПАОП 40.11.32-01), Правила експлуатації електрозахисних засобів (НПАОП 40.1-1.07-01),
з підтвердженням V кваліфікаційної групи з електробезпеки та допуском до
роботи в електроустановках напругою до та понад 1000 В у головного інженера
Богдан В. І., з підтвердженням IV кваліфікаційної групи з електробезпеки та
допуском до роботи в електроустановках напругою до 1000 В у інженера з ОП
Мелащенко А. Ю., які пройшли навчання у ТОВ «НМЦ «ЕКСПЕРТ».
Витяг з протоколу № 125-06-17 від 07.06.2017 р., засідання комісії ГУ
Держпраці у Київській області, з перевірки знання і уміння на допуск до
безпечного виконання робіт на висоті, в тому числі верхолазних, з
використанням індивідуальних страхувальних засобів за інструкцією
відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.15-07 «Правил охорони праці під час
виконання робіт на висоті», у монтажників Гринчук В. С., Бурлак В. В., Фесюк
В. М. які пройшли навчання у ТОВ «НМЦ «ЕКСПЕРТ».
Витяг з протоколу № 157-06-17 від 27.06.2017 р., засідання комісії ГУ
Держпраці у Київській області, з перевірки знання і уміння на допуск до
безпечного виконання робіт на висоті, в тому числі верхолазних, з
використанням індивідуальних страхувальних засобів за інструкцією
відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.15-07 «Правил охорони праці під час
З

виконання робіт на висоті», у монтажників Михайлюк В. І., Варава А. В. які
пройшли навчання у ТОВ «НМЦ «ЕКСПЕРТ».
Інформація про наявність засобів індивідуального захисту:
Працівники ТОВ «БК ПЕГАС» забезпечені засобами індивідуального захисту згідно
норм в повному обсязі, а саме: протигази шлангові П Ш -1- 2 од., протигази шлангові
П Ш -2 - 2 од., акумуляторні лампи
1 од., рятувальний пояс - 5 од., страхувальна
мотузка - 5 од., респірат ори - 5 од., вогнегасники ВП-9 (3) - 3 од., ж илети сигнальні 10 од., каски захисні - 10 од., комбінезони - 2 од., рукавиці бавовняні з брезентовим
надолонником — 5 пар, руш ник протипожежний та інші види захисту від
пожежогасіння, захисні окуляри - 2 од., діелектричні рукавиці 3 пари, діелектричні
боти - 3 пари, килими гумові діелектричні (50x50) - 8 од.; калоші гумові діелектричні 4 пари, покаж чик високої напруги - 1 од., чоботи гумові - 5 пар, пояс лямковий
комбінований П Л К 2 - М - 5 од., строп канатний 1СК2 - 5 од., строп ланцюговий - 1СЛ2 5 од., карабіни - 5 од., аптечка індивідуальна - 1 0 од., попередж увальні знаки та написи
- 15 од., драбини - 4 од., комплект тимчасового заземлення - 2 од., кліщі
електровимірювальні — 2 од., кліщі ізолюючі - 2 од., кігті монтерські ЛМ -2 - 2 пари,
лази монтерські Л М -3 - 3 пари, плоскогубці універсальні - 2 од., бокорізи - 2 од., набір
викруток з діелектричними ручками - 2 к-т.
-
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Інформація про наявність нормативно-правової та матеріально технічної бази,
навчально-методичного забезпечення:
У ТОВ «БК ПЕГАС» є затвердж ені програми проведення навчання та перевірки
знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіях з перевірки знань
з питань охорони праці, наказом № 5-ОП від 27.10.2017року затвердж ено та введено у
дію Полож ення про проведення навчання та перевірку знань з питання охорони праці.
Обладнано кабінет для проведення навчання, вступного, первинного та
повторного інструктаж у з питань охорони праці, забезпечено необхідної навчально методичною літ ерат урою т а наглядними посібниками. Є необхідні нормативно правові акти з охорони праці, також в наявності експлуатаційна документація на
обладнання та пристрої, які використовуються при проведенні декларуємих робіт.
М атеріально - технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони
юмислової безпеки.

Жовтан А. В.
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