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ДЕКЛАРАЦІЯ
дтеріально-технічної бази роботодавця
з питань охорони праці та промислової безпеки

Відомості про роботодавця Вінницька регіональна державна_____
(для юридичної особи: найменування

лабораторія Державної служби України з питань безпечності_________
юридичної особи, місце її державної реєстрації, код платника податків згідно з ЄДРПОУ,

харчових продуктів та захисту споживачів___________________________
21036, м. Вінниця, вул, Максимовича, 19. КВЕД 75.00, ЄДРПОУ 00692009
код виду діяльності згідно з КВЕД, прізвище, ім’я та по батькові керівника; для фізичної особи —підприємця: прізвище

Килівник Олександр Михайлович тел./факс 52-09-84_____________
ім’я та по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, номер облікової картки платника,

Е - таіі: уіпоЬІУе1тесї@икг.пе1 м. Вінниця, вул. Максимовича, 19________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або
експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:
Згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної
відповідальності перед третіми особами згідно Постанови Кабінету Міністрів
№ 1788 від 16.08.2002 року страхування не проводиться т. щ. не є об'єктом
підвищеної небезпеки.
Я, Килівник Олександр Михайлович___________________________
(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
робіт на висоті понад 1,3 метра: драбина деревяна -1шт., стрем’янка - 2шт.
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування

Всього: - Іробоче місце - на яке існує ризик виникнення травм:
підвищеної небезпеки, їх марка, номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

-слюсар - електрик по ремонту та обслуговуванню електрообладнання- 1 чол
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

Для забезпечення виконання робіт на висоті використовуються спеціально
обладнанні переносні стрем’янки та дерев’яна драбина.
Зберігання балонів із стисненим, зрідженим, отруйним та інертним газом: в
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

кількості -7шт., а саме: кисень -1шт., аргон - 2шт., ацетилен - 2шт.,азот- 2 шт
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Всього: - 3 робочих місця.
-в тому числі працюючих, які пов’язані з виконанням робіт і експлуатацією
обладнання підвищеної небезпеки - 6 осіб: із них: - провідний лікар - 4
особи; - провідний інженер -Іосіба; - провідний інженер- хімік - 1 особа .
Для забезпечення робітників використовуються спеціально обладнані місця
для зберігання балонів.
ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
Центр адміністративних послуг
г У2.
“Прозорий офіс”

:-.. Г7....

і/, 9 .

Ямковий О лександр П етрович

Вхід,

^

^,,

20

Інші відомості
Кількість будівель і споруд (приміщень): адміністративний корпус складається з п’яти поверхів, та підвалу, авто гараж, віварій, котельня та
клітка для зберігання балонів.
Дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки не маємо. Документація
для отримання дозволу знаходиться у «Вінницькому ЕТЦ Держпраці».
ІН Ш І ВІДОМОСТІ: Прізвище, ім’я та по-батькові осіб відповідальних за законодавства з
питань охорони праці та промислової безпеки:

В.о. директора Вінницької РДЛ Держпродспоживслужби - Килівник О.М.
пройшов навчання та перевірку знань із законодавства України з охорони
праці; Правил будови і безпечної експлуатації посудин працюючих під
тиском; ПБЕЕС ( ІУ гр. доп. до 1000В.); Правил безпеки систем
газопостачання - (посвідчення № 358/12-16 від 22.12.2016р.). Правил
безпеки при виробництві та споживанні продуктів розділення повітря (посвідчення №44/28-17 від 22.02.2017р.). Правил безпеки роботи, що
виконуються на висоті; Правил безпеки охорони праці в лабораторіях
ветеринарної медицини; Правил безпеки на автотранспорті ( від
29.03.2018р.), видане учбово-виробничим комбінатом «Сигнал».
Роботодавець несе безпосередньо відповідальність за порушення вимог
законодавства з питань охорони праці.
Мельник Н.Я. - провідний інженер з охорони праці, призначена наказом
директора № 52-К від 11.08.2016 року. Пройшла навчання і виявила потрібні
знання із : Законодавства України з охорони праці; НПАОП 40.1-1.21-98 ПБЕЕС (III гр. доп. до 1000 В.) ; Правил будови і безпечної експлуатації
посудин, що працюють під тиском,; Правил безпеки систем газопостачання
( посвідчення № 273/21-16
від 11.10.2016р. ). Правил безпеки при
виробництві та споживанні продуктів розділення повітря ( посвідчення
№44/30-17 від 22.02.2017р.). Правил безпеки роботи, що виконуються на
висоті; Правил безпеки охорони праці в лабораторіях ветеринарної
медицини; Правил безпеки на автотранспорті ( від 29.03.2018р.), видане
учбово-виробничим комбінатом «Сигнал».
Наказом директора Вінницької РДЛВМ № 57-0 від 06.07.2015 року введено
в дію наступні положення:
- Положення про службу охорони праці;
- Положення про систему управління охороною праці;
- Програма проведення вступного інструктажу, затверджено директором
ВРДЛВМ від 13.01.2015р.
- Наказом директора Вінницької РДЛВМ № 100-0 від 30.11.20Іброку
введено в дію Положення про порядок навчання та перевірки знань з
питань охорони праці.
- Наказом в. о. директора ВРДЛ Держпродспоживслужби №28-0 від
28.02.2018р. для перевірки знань з питань охорони праці та пожежної
безпеки створено постійно-діючу комісію в наступному складі:
Голова комісії: : - Качур В.М.-заступник директора

Члени комісії: - Мельник Н.Я. - провідний інженер з ОП;
- Мельник А.В. - завідувач бактеріологічного відділу (голова профкому);
- Костюк Т.А. - завідувач хіміко-токсикологічного відділу;
- Гнатенко С.В. - зав. господарством.
Члени комісії пройшли навчання і перевірку знань з питань охорони праці.
Качур В.М.- заст. директора пройшов навчання і виявив потрібні знання із:
Законодавства України з охорони праці; НПАОП 40.1-1.21-98 - ПБЕЕС (ІУ
гр. доп. до 1000 В.); Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що
працюють під тиском; Правил безпеки систем газопостачання ( посвідчення
від 22.12.2016р. ). Правил безпеки при виробництві та споживанні продуктів
розділення повітря ( посвідчення №44/29-17 від 22.02.2017р.). Правил
безпеки роботи, що виконуються на висоті; Правил безпеки охорони праці в
лабораторіях ветеринарної медицини; Правил безпеки на автотранспорті ( від
29.03.2018р.), видане учбово-виробничим комбінатом «Сигнал».
Мельник А.В. - завідувач бактеріологічного відділу (голова профкому),
пройшла навчання і виявила потрібні знання із: Законодавства України з
охорони праці; ПБЕЕС (III гр.. доп. до 1000 В.) -НПАОП 40.1-1.21-98;
Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском НПАОП 0.00-1.59-87; Правил безпеки систем газопостачання ( посвідчення
№590/26-17 від 16.11.2017р. ). Правил безпеки роботи, що виконуються на
висоті; Правил безпеки охорони праці в лабораторіях ветеринарної
медицини; Правил безпеки на автотранспорті ( від 29.03.2018р.), видане
учбово-виробничим комбінатом «Сигнал».
Костюк Т.А. - завідувач
хіміко-токсикологічного відділу, пройшла
навчання і виявила потрібні знання із: Законодавства України з охорони
праці; ПБЕЕС (III гр.. доп. до 1000 В.) -НПАОП 40.1-1.21-98; Правил
безпеки систем газопостачання ( посвідчення №590/25-17 від 16.11.2017р. ).
Правил безпеки при виробництві та споживанні продуктів розділення повітря
( посвідчення №44/32-17 від 22.02.2017р.). Правил безпеки роботи, що
виконуються на висоті; Правил охорони праці в лабораторіях ветеринарної
медицини, Правил безпеки на автотранспорті ( від 29.03.2018р.), видане
учбово-виробничим комбінатом «Сигнал».
Гнатенко С.В. - завідувач господарством, пройшов навчання і виявив
потрібні знання із: Законодавства України з охорони праці, НПАОП 40.11.21-98 - ПБЕЕС (ІУ гр. доп. до 1000 В.) , Правил будови і безпечної
експлуатації посудин, що працюють під тиском, Правил безпеки систем
газопостачання ( посвідчення №358/14-16 від 22.12.2016р. ), Правил безпеки
при виробництві та споживанні продуктів розділення повітря ( посвідчення
№44/31-17 від 22.02.2017р.), Правил безпеки роботи на висоті, Правил
охорони праці в лабораторіях ветеринарної медицини, Правил безпеки на
автотранспорті ( від 29.03.2018р.), видане учбово-виробничим комбінатом
«Сигнал».
Мельник Н.Я. - провідний інженер з охорони праці.
Працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи проходять за
рахунок роботодавця медичний огляд, навчання з питань охорони праці,
пожежної безпеки, електробезпеки, надання першої медичної допомоги

потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення
аварій. Не допускаються до роботи працівники, у тому числі посадові особи,
які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони
праці.
Лисак А.І. - слюсар - електрик, відповідальний за справний стан та
безпечну експлуатацію електроприладів , електроустановок , допущений до
роботи в електроустановках напругою до 1000 В. III гр. з електробезпеки,
(посвідчення № 591/16-17 від 16.11.2017р.), видане учбово-виробничим
комбінатом «Сигнал». Пройшов навчання і перевірку знань у Вінницькій
РДЛ Держпродспоживслужби з Правил охорони праці роботи, що
виконуються на висоті понад 1,3 м.( протокол № 02 від 02.04.2018р.) .
Завірюха А.Ю. - провідний ветеринарний лікар хіміко-токсикологічного
відділу , відповідальний за лабораторне обладнання, експлуатацію балонів із
стиснутими
газами,
пройшов навчання у Вінницькій
РДЛ
Держпродспоживслужби і виявив потрібні знання із: Закону України «Про
охорону праці»; Кодексу цивільного захисту України; Правил безпечної
експлуатації електроустановок споживачів - НПАОП 40.1-1.21-98; Правил
пожежної безпеки в Україні ( протокол № 04 від 22.12.2017р.). Правил
безпеки при виробництві та споживанні продуктів розділення повітря (
протокол №01 від 21.02.2018р.).
Барладіна О.В. - провідний інженер - хімік, хіміко - токсикологічного
відділу , пройшла навчання у Вінницькій РДЛ Держпродспоживслужби і
виявила потрібні знання із: Закону України «Про охорону праці»; Кодексу
цивільного
захисту
України; Правил
безпечної експлуатації
електроустановок споживачів - НПАОП 40.1-1.21-98; Правил пожежної
безпеки в Україні ( протокол № 04 від 22.12.2017р.). Правил безпеки при
виробництві та споживанні продуктів розділення повітря ( протокол №01 від
21.02.2018р.).
Постернак А.Ю.- провідний ветеринарний лікар хіміко-токсикологічного
відділу, пройшла навчання у Вінницькій РДЛ Держпродспоживслужби і
виявила потрібні знання із: Закону України «Про охорону праці»; Кодексу
цивільного
захисту
України; Правил
безпечної експлуатації
електроустановок споживачів - НПАОП 40.1-1.21-98; Правил пожежної
безпеки в Україні ( протокол № 04 від 22.12.2017р.). Правил безпеки при
виробництві та споживанні продуктів розділення повітря ( протокол №01 від
21.02.2018р.).
Петрик Є.В. - провідний інженер хіміко-токсикологічного відділу, пройшла
навчання у Вінницькій РДЛ Держпродспоживслужби і виявила потрібні
знання із: Закону України «Про охорону праці»; Кодексу цивільного
захисту України; Правил безпечної експлуатації
електроустановок
споживачів - НПАОП 40.1-1.21-98; Правил пожежної безпеки в Україні (
протокол № 04 від 22.12.2017р.). Правил безпеки при виробництві та
споживанні продуктів розділення повітря ( протокол №01 від 21.02.2018р.).
Пріщенко О.В. - провідний ветеринарний лікар хіміко-токсикологічного
відділу, пройшла навчання у Вінницькій РДЛ Держпродспоживслужби і
виявила потрібні знання із: Закону України «Про охорону праці», Кодексу
цивільного
захисту України; Правил охорони праці в лабораторіях

ветеринарної медицини; Правил безпечної експлуатації електроустановок
споживачів - НПАОП 40.1-1.21-98; Правил пожежної безпеки в Україні;
Правил безпеки при виробництві та споживанні продуктів розділення
повітря ( протокол № 03 від 03.04.2018р.).
Мельник Н.С.- провідний ветеринарний лікар хіміко-токсикологічного
відділу, пройшла навчання у Вінницькій РДЛ Держпродспоживслужби і
виявила потрібні знання із: Закону України «Про охорону праці», Кодексу
цивільного
захисту України, Правил
охорони праці в лабораторіях
ветеринарної медицини; Правил безпечної експлуатації електроустановок
споживачів - НПАОП 40.1-1.21-98; Правил пожежної безпеки в Україні;
Правил безпеки при виробництві та споживанні продуктів розділення
повітря ( протокол № 03 від 03.04.2018р.).
Періодична перевірка знань працівників лабораторії проводиться не рідше 1
разу на рік. Навчання у Вінницькій
РДЛ
Держпродспоживслужби
відбувається відповідно до затверджених графіків, планів, програм.
На підставі Положення про розробку інструкцій з охорони праці та пожежної
безпеки, наказом директора ВРДЛВМ № 56-Овід 16.09.2016р. введені в дію
інструкції на посади працівників усіх професій і видів досліджень;
- Наказом директора ВРДЛВМ №80-0 від 31.10.2017р. введені в дію
наступні інструкції:
- інструкція про заходи до електроустановок;
- інструкція вимоги до посудин , що працюють під тиском;
- інструкція при виконанні робіт у лабораторії;
- інструкція при роботі з газовими котлами;
- інструкція про заходи на складі хімічних речовин.
- Наказом директора ВРДЛВМ № 17-0 від 24.02.2017р. затверджено і
введено вдію інструкцію №50 з безпечної експлуатації, зберігання і
транспортування балонів (з киснем, ацетиленом, із зрідженими газами).
Інструкції містять обов'язкові для дотримання працівниками вимоги з
охорони праці при виконанні ними робіт певного виду або за певною
професією на робочих місцях, у лабораторних приміщеннях, на території
лабораторії та інших місцях.
З працівниками лабораторії проводяться вступні, первинні, повторні,
позапланові інструктажі з питань охорони праці на підставі Положення про
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.
Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі проводяться
завідувачами відділами. Результати проведених інструктажів реєструються у
«Журналі реєстрації інструктажів на робочому місці». Усі журнали реєстрації
інструктажів нумеруються, прошнуровуються, скріплюються печаткою
лабараторії.
Працівники лабораторії забезпечуються згідно норм безкоштовно
спецодягом, спецвзуттям та іншими 313, наказ в.о. директора ВРДЛ
Держпродспоживслужби «Про порядок забезпечення працівників Вінницької
РДЛ Держпродспоживслужби спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами
індивідуального захисту» від 28.02.2018р №33-0.
На всіх працівників ведуться особові картки обліку видачі і списання
засобів захисту.
Працівники
лабораторії своєчасно забезпечуються

\

необхідними засобами індивідуального та колективного захисту згідно
встановлених норм та вимог Колективного договору, а також отримують
мийні засоби. Засоби колективного захисту: діелектричні килимки, плакати
та знаки безпеки.
Ремонтні, монтажні роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра
виконуються за допомогою пристроїв - приставних драбин, стрем’янок, які у
встановлені терміни проходять випробування та огляди, перед їх
застосуванням.
Нормативно-правова база:
1. Закон України « Про охорону праці».
2. ДНАОП 2.1.20-1.03-99 «Правила охорони праці в лабораторіях
ветеринарної медицини»
3. НПАОП 0.00-4.15-98 «Типове положення про розробку інструкцій з
охорони праці».
4. НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці».
5. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення
навчання та перевірку знань з питань охорони праці ».
6. НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на
висоті».
7. НПАОП 64.2-3.04-98 «Типові норми безкоштовної видачі спеціального
одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту
працівників».
8. Постанова КМУ від 26.10.2011р. № 1107 « Про затвердження Порядку
видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію
( застосування) машин,механізмів,устаткування підвищеної небезпеки».
9. ДНАОП 1.1.10-1.01-97«Правила безпечної експлуатації електроустановок».
10. НПАОПО.00-1.65-88 «Правил безпеки при виробництві та споживанні
продуктів розділення повітря».
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