І
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«КАПІТЕЛЬ-ПБ»
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства
з питань охорони праці
Відомості про роботодавця ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КАПІТЕЛЬ-ПБ»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

23609, Вінницька обл... Тульчинський район, село Нестерварка, вулиця Леонтовича,
місцезнаходження,

будинок 4, квартира 7,41773759, Директор Бондарчук Наталія Олександрівна, (097) 566-6434, Е-шаіІ: 0975666434@икг.пе(___________________________________________
код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,телефаксу, адреса електронної пошти;
для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,
ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника
податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

__________м. Вінниця та Вінницька область_________________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
ПАТ «Страхова компанія
«Універсальна», 1 рік, № 012/100/16 0038 від 02.03.2018 р.
(найменування страхової компанії,строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 02.03.2018 р.
(дата проведення аудиту)

Я, Бондарчук Н аталія Олександрівна, директор ПП «КАПІТЕЛЬ-ПБ»,_________
(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 та промислової безпеки під час виконання таких робіт
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання
підвищеної небезпеки:
1. роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра (п. 6 додатку 6 Порядку).
2. роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах,
колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах) (п. 8
додатку 6 Порядку.):
3. земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні
розташування підземних комунікацій (п. 9 додатку 6 Порядку):

4. роботи верхолазні (п. 14 додатку 6 П орядку):
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5. зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим,
зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом (п. 18 додатку 6
Порядку);
6. зварювальні роботи Гп. 19 додатку 6 П орядку).
найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної
небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу

Кількість робочих місць - 13. з них 9. на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
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Будівель і споруд (приміщень) -1 . виробничих обсктів (цехів, Д ІЛ ЬН И Ц Ь. СТРУКТУРНИХ _______
підрозділів) - 0________________________________________________________________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інш і відомості:
Відповідальні особи:
1. Відповідальний за стан охорони п т и і в цілому по підприємству - виконроб (інженер з
охорони праиі) Сбитний Сергій Романович.
2. Відповідальний за електрогосподарство Товариства - головний інженер Наружний
Олександр Вікторович.
3. Відповідальний за роботи. шо виконуються на висоті понад 1,3 метра та верхолазні
роботи - головний інженер Наружний Олександр Вікторович.
4. Відповідальний за роботи в колодязях, шурфах. траншеях* котлованах, бункерах,
камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях. боксах, топках, трубопроводах):
земляні роботи, шо виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування
підземних комунікацій -головний інженер Наружний Олександр Вікторович,
5. Відповідальний за зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із
стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом та зварювальні
роботи - головний інженер Наружний Олександр Вікторович.
6. Відповідальний за пожежну безпеку - головний інженер Наружний Олександр
Вікторович.
7. Відповідальний за проведення медичних оглядів - виконроб (інженер з охорони праиі)
Сбитний Сергій Романович,
8. Відповідальний за видачу нарядів-допусків та 313 - виконроб (інженер з охорони праиі)
Сбитний Сергій Романович.
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки;

■

■

Витяг з протоколу № 47-04-17 від 04.05.2017 р. засідання комісії КМДА з перевірки
знань законодавчих актів з охорони праиі. гігієни праиі. надання першої допомоги
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (Загальний курс з ОП) у заступника
директора Черниш Юрія Миколайовича, який пройшов навчання у ТОВ «НВЦ
«БЕЗПЕКА ТА НАДІЙНІСТЬ».
Витяг з протоколу № 80-07-17 від 12.07.2017 о. засідання комісії Г У Держпраиі V
Київській області з перевірки знань законодавчих актів з охорони праиі. гігієни праиі.
надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки
(Загальний курс з ОП). НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення
роботодавцями охорони праиі працівників» у головного інженера Наружного
Олександра Вікторовича, виконроба Сбитного Сергія Романовича, а також
додатково НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праиі. Охорони праиі і

■

■

промислової безпеки у будівництві», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під
час виконання робіт на висоті», НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила безпеки і безпечної
експлуатації посудин, що працюють під тиском». НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила
будови та безпечної експлуатації ліфтів», Д Б Н В.2.5-20-2001 «Газопостачання» у
головного інженера Наоужного Олександра Вікторовича, які пройшли навчання у
ТОВ «нви «БЕЗПЕКА ТА НАДІЙНІСТЬ».
Витяг з протоколу № 77-07-17 від 05.07.2017 р. засідання комісії Г У Держпоаиі V
Київській області з перевірки т ань законодавчих актів з охорони праиі. гігієни праиі.
надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки та
нормативно-правових актів з охорони праиі. а саме: Н П А О П 0.00-1.76-15 «Правила
безпеки систем газопостачання України». НПАОП 0.00-511-85 «Типова інструкція з
організації безпечного ведення газонебезпечних робіт», НПАОП 0.00-1.71-13
«Правила охорони праиі під час роботи з інструментом та пристроями», НПАОП
28.52-1.31-13 «Правила охорони праиі під час зварювання металів». НПАОП 0.001.75-15 «Правила охорони праиі під час вантажно-розвантажувальних робіт» у
головного інженера Наружного Олександра Вікторовича.
Витяг з протоколу № 81-07-2017 від 12.07.2017 о. засідання комісії Г У Держпоаиі у
Київській області з перевірки знань вимог Правил безпечної експлуатації
електроустановок
(НПАОП 40,1-1.01-97). Правил
безпечної експлуатації
електроустановок споживачів
(НПАОП 40,1-1.21-98). Правила
технічної
експлуатації електроустановок споживачів. Правил експлуатації електрозахисних
засобів
(НПАОП 40.1-1.07-01) з допуском до робіт в електроустановках напругою
до та понад 1000 В та присвоєнням V групи з електробезпеки головному інженеру
Наружному Олександру Вікторовичи. та з допуском до робіт в електроустановках
напругою до 1000 В та присвоєнням IV групи з електробезпеки виконробу Сбитному
Сергію Романовичу, які пройшли навчання у ТОВ «НВЦ «БЕЗПЕКА ТА
НАДІЙНІСТЬ».

У ПП«КАПІТЕЛЬ-ПБ» наказом № 2 від 22.01.2018 року створено службу охорони праиі.
шо затверджено Положенням про службу охорону праиі. Наказом № 7 від 22.01.2018 року,
затверджено Положення про систему управління охороною праиі V Товаристві. Інженер з
охорони праиі - Сбитний Сергій Романович.
наявністю служби охорони праці,

Наказом № 9 від 06.02.2018 року затверджені посадові інструкції директора, заступника
директора, головного інженера, інженера з охорони праці, виконроба (5 од.). Наказом № 8 від
22.01.2618 року затверджені інструкції з охорони праиі на професії та на види робіт, в тому
числі при виконанні робіт, шо декларуються:
№ 1. Інструкція з вступного інструктажу з питань охорони праиі:
№ 2. Інструкція з загальних питань електробезпеки на будівельних майданчиках;
№ 3. Інструкція з пожежної безпеки під час виконання будівельно-монтажних
робіт;
№ 4. Інструкція з надання першої медичної допомоги потерпілим у разі нещасних
випадків на виробництві;
№ 5. Інструкція під час виконання робіт із застосуванням електричних ручних
машин та інструментів;
№6. Інструкція з охорони для монтажника:
№ 7. Інструкція при виконанні верхолазних робіт;
М 8. Інстоукиія під час виконання робіт із застосуванням засобів підмощування;

№ 9. Інструкція під час виконання робіт із застосуванням драбин:
№ 10. Інструкція під час виконання робіт із застосуванням пневматичних
інструментів.
№ 11 Інструкиія під час виконання робіт на висоті.
№ 12. Інструкція під час земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2
метри або в зоні розташування підземних комунікаиій.
№ 13. Інструкиія з охорони праиі для землекопа.
М 14. Інструкиія під час виконання робіт колодязях, шурфах, траншеях,
котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках,
трубопроводах).
№ 15. Інструкиія з охорони праиі для слюсаря.
№ 1 6 . Інструкиія під час зберігання балонів, контейнерів, иистерн та інших
ємностей із стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом
№ 17. Інструкиія під час виконання зварювальних робіт.
№ 18. Інструкиія з охорони праиі для електрозварника ручного зварювання.
Навчання, перевірка знань та інструктажі з питань охорони праиі здійснюються згідно
до вимог «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони
праиі». яке затверджене наказом № 7 від 22,01.2018 року.
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

-

-

-

-

Паспорти, гарантійні талони та керівниитва з експлуатаиії на обладнання:
напівавтомат зварювальний типу ПДУ-2.0-УЗ-220/380 «ТЕМП», зав. № 34; електродриль
зав. № 853142. виробниитва Україна, рік виготовлення 2615; повітродувка зав. № 654813,
виробництва Україна, рік виготовлення 2015; кутова шліф машинка зав. № 981090921,
виробниитва Україна, рік виготовлення 2015; дриль зав. № 0014009, виробниитва
Україна, рік виготовлення 2015; двухдисковий шліфувальний станок зав. № 0922997,
виробниитва Україна, рік виготовлення 2008; шуруповерт зав. № 0020689, виробниитва
Україна, рік виготовлення 2015. газоаналізатор типу ОКСИ 5М-5, зав. № 84.
Протокол № 11 від 12.01.2018 р„ видана В ЕЛ П П «Техноиентр 2» щодо перевірки опору
ізоляції електрообладнання та ручного електроінструменту, з висновком, що величина
опору ізоляиії електрообладнання відповідає вимогам ПУЕ та ПТЕЕС.
Свідоитво про атестаиію В ЕЛ П П «Техноиентр 2» №70А-73-15 від 30.09.2015 року,
терміном дії на З роки.
Дозвіл
Же 319.13.30 П П
«Техноиентр
2»
від 27.03.2013 року,
виданий
Держгіопромнаглядом України, терміном на 5 років.
Паспорт, гарантійний талон та керівниитво з безпечної експлуатаиії на протигаз
шланговий типу ПШ-1с. партія № 180, зав. № 54, дата упаковки 05.2017р.
Свідоитво про визнання № 108612 серія АА на протигаз ПІІІ-ІС, видане ДСС УкрСЕПРО
23.09.2014 року.
Паспорт (5В2.840.394-50 ПС) та інструкиія з експлуатаиії на сигналізатор газовий Зонд1 (зав. № 458).
Свідоитво про повірку робочого засобу вимірювальної техніки № 14-01/5897 від 13.04.2015
року видане Д П «Всеукраїнський державний науково-виробничий иентр стандартизації
та захисту прав споживачів (сигналізатор газовий Зонд-1, зав. № 458).
Паспорт та гарантійні зобов’язання на газоаналізатор типу ОКСИ 5М-5, зав. № 84. рік
випуску 2017 р ., виробник ТОВ «ЕКОТЕСТ».
Копія керівниитва з експлуатаиії та гарантійні зобов’язання на: пояса запобіжні
лямкові типу 1ПЛ-К, номер парт ії2/16. зав. №№ 20204, 20205, дата випуску 16.01.2018 о.

\

експлуатаційної документації

Працівники П П «КАПІТЕЛЬ-ПБ» забезпечені засобами індивідуального захисту згідно
норм в повному обсязі, а саме: костюм - 9 од., берет - 9 од., черевики (напівчеревики) - 9 пар,
шкарпетки - 9 пар, рукавиці - 9 пар, плащ з капюшоном (черговий) - 9 од., куртка утеплена 9 од., штани Снапівкомбінезон) утеплені - 9 од., чоботи утеплені - 9 пар., шапка утеплена - 9
од., рукавиці утеплені - 9 пар, комбінезон - 9 од., каска захисна - 9 од., вогнегасники - 1 од.,
аптечка - 1 од., пояс страхувальника - 2 шт., костюм зварника - 2 од., окуляри захисні - 2
пари, маска зварника - 1 од., респіратор протипиловий - 4 од., протигаз шланговий ПШ -Іс - 1
од., пояси лямкові - 2 шт.. килими гумові діелектричні - 2 од, діелектричні боти - 2 пари.
гумові діелектричні рукавиці - 4 пари., пасатижі з ізольованими ручками - 3 од., викрутки
ізольовані - 5 од.
засобів індивідуального захисту,

У П П «КАПІТЕЛЬ-ПБ» є затверджені програми проведення навчання та перевірки знань
з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з питань
охорони праці, наказом № 7 від 22.01.2018 року затверджено та введено у дію положення про
проведення навчання та перевірку знань з питання охорони поаиі.
Обладнано кабінет для проведення навчання, вступного, первинного та повторного
інструктажу з питань охорони праці,
забезпечено необхідної навчально-методичною
літературою та наглядними посібниками. Є необхідні нормативно - правові акти з охорони
праці, також в наявності експлуатаційна документація на обладнання та пристрої, які
використаються при проведенні робіт, що декларуються.
вимогам законодавства з питань охорони праці
зго забезпечення)

Н.О. Бондарчук
(ініціали та прізвище)

Примітки: 1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію
(застосування) машин, механізмів, уетатковання підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої
релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної
податкової служби і мають відмітку в паспорті.
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