ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
Центр адміністративних послуг
«Прозорий офіс»
адміністратор

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця

Н агврна С п іш и ш О декеант ії

вимогам законодавства з питань охорони праці
та промислової безпеки

Відомості про роботодавця ТОВ НВП «ЕЛТЕХМАШ»
21021, м. Вінниця, вул. Ватутіна 25
Код податків згідно з ЄДРПОУ, 33966101
код виду діяльності згідно з КВЕД: 23.20,24.45,24.54,25.61,28.41,28.91

Хоменчук Тетяна Данилівна
прізвище, ім'я та по батькові керівника;

Телефон: 0432 65-88-40, УІп25еЬі@икг.пе1:
21021, м. Вінниця, вул. Ватутіна
25_____________________________________________________________________
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

ПрАТ «Українська пожежна-страхова компанія»

(найменування страхової компанії,

До 11.12.2018 р. серія 220/01 № 119 від 11.12.2017 р.
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Я, Хоменчук Тетяна Данилівна,
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи )

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної
бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці
під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки :

Вхід, №
^

У и /7 ,,

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, на яких існує підвищений ризик виникнення травм -2 (2
чол;)
кількість працівників -2 (інженер- електрик, головний енергетик)
Інші відомості: Відповідно до чинного законодавства,відповідальність за стан охорони праці
та дотримання вимог з питань охорони праці, промислової та пожежної безпеки на підприємстві
покладається на генерального директора ТОВ НВП «ЕЛТЕХМАШ» Хоменчук Тетяну Данилівну , яка
06.07.2017 року пройшла навчання та перевірку знань в ТОВ Навчальний центр «Міон» з питань
Законодавства України про охорону прані. Посвідчення № 182 -20/17
За дотримання вимог законодавства з питань охорони праці підприємства, відповідає інженер
з охорони праці Любаренко М.П., який також пройшов навчання 14.04.2016 р. в ТОВ Навчальним
центр «Міон» (посвідчення № 105-3/16) та виявив потрібні знання з нормативно-правових актів , а
саме: Законодавства України про охорону праці; НПАОП 0.00- 1.01-07, Правил будови та безпечної
експлуатації вантажопідіймальних кранів;НПАОП 0.00- 1.15-07, Правил охорони праці

під час

виконання робіт на висоті; НПАОП 0.00-1.71-13,Правил охорони праці під час робіт з інструментом та
пристроями;НПАОП 28.52-1.31-13, Правил охорони праці під час зварювання металів; НПАОП 40.11.21-98, 2кв.гр.до 1000 В.
*

Інженер з охорони праці Любаренко М.П. підпорядковується безпосередньо директору ТОВ
НВП «ЕЛТЕХМАШ», 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.
Відповідальною особою за безпечне проведення робіт на підприємстві та безаварійну роботу
дільниць призначений головний механік підприємства Афанасьєв С.П., який 25.08.2016 р. пройшов
навчання та перевірку знань в ТОВ Навчальний центр «Міон» (посвідчення № 222-11/16) та виявив
потрібні знання з нормативно-правових актів, а саме: Законодавства України про охорону праці;
НПАОП 0.00- 1.01-07, Правил будови та безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів; НПАОП
0.00-1.58-87, Правил будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють підтиском.
Інженер електрик -

Хоменчук С.О. пройшов чергову перевірку знань

з хорони праці

31.08.2017 року в ТОВ Навчальний центр «Міон», має 5 групу з електробезпеки. Посвідчення № 79.32
Головний енергетик - Салюк В.О. пройшов чергову перевірку знань

з хорони праці та

технології робіт 31.08.2017 року в ТОВ Навчальний центр «Міон», має 5 групу з електробезпеки.
Посвідчення №343.29

Афанасьєв С.П. проводить первинний, повторний, позаплановий та цільовий інструктажі
працівникам підприємства.
Первинний інструктаж проводиться на робочому місці індивідуально або з групою осіб одного
фаху за інструкціями з охорони праці відповідно до виконуваних робіт. Повторний інструктаж
проводиться один раз на шість місяців. Позаплановий 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 печатко. А також в «Журналі
реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці». Журнал пронумеровано, прошнуровано та
скріплено печаткою.
Працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи проходять за рахунок роботодавця
навчання з питань охорони праці відповідно до кваліфікацій.
На підприємстві затверджені «Типове положення про порядок проведення навчання і
перевірки знань з питань охорони праці», «Положення про систему управління охороною праці»
«Положення про службу охорони праці»
18.10.2017

року проведено іспити наявних засобів захисту, що підтверджено відповідними

протоколами МП «Пік», а саме :
Показчик напруги УВН 10 кВ- 2шт.
Оперативна штанга-ішт.
Показчик напруги 0,4 кВ -2 шт.
Кліщі ізольовані -1 шт.
Викрутка -4 шт.
Плоскогубці - 2 шт.
Діалектричні рукавиці - 4 шт.
Кількість наявних приставних драбин -1 шт. Інвентарний номер 103. Згідно журналу реєстрації та
обліку іспитів драбин,огляд проведено 15.11.2017 року, випробування проведено 15.11.2017 року.
Кількість наявних стрем'янок -1 шт. Інвентарний номер 26. Згідно журналу реєстрації та обліку іспитів
драбин,огляд проведено 15.11.2017 року, випробування проведено 15.11.2017 року.
Перелік засобів індивідуального захисту, які застосовуються при виконанні робіт на висоті:
Інженер електрик;Куртка ватна-1 шт., термін носіння 36 місяців,
Костюм х/б -1 шт., термін носіння 12 місяців,
Черевики -1 пара термін носіння 12 місяців,

Головний убір-1 шт. термін носіння 12 місяців,
Рукавиці х/б -1 пара термін носіння 1 місяць.
Головний Енергетик; Куртка ватна-1 шт., термін носіння 36 місяців,
Костюм х/б -1 шт., термін носіння 12 місяців
Черевики -1 пара термін носіння 12 місяців,
Головний убір 1 шт. термін носіння 12 місяців,
Рукавиці х/б -1 пара термін носіння 1 місяць.

Нормативно-правова база підприємства:
Закон України «Про охорону праці» ;
Положення про розробку інструкцій з охорони праці;
Постанова Кабінету Міністрів України від 26жовтня 2011р. №1107 «Порядок видачі дозволів
на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування )машин,
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки»;
Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони
праці;
Типові норми безкоштовної видачі спец, одягу, спец, взуття та інших засобів індивідуального
засобу робітникам;
Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті;
Примірна інструкція з ОП при виконанні електромонтажних робіт у діючих електроустановках;
Перелік робіт з підвищеною небезпекою.
Нормативно-методичне забезпечення здійснюється за рахунок кваліфікованих навчальних центрів.

Генеральний директор
Хоменчук Т.Д.

ТОВ НВП «ЕЛТЕХМАШ»
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