відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці
Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю ‘Жмеринське підприємство
‘Експрес” 23100 Вінницька обл. м. Жмеринка вул. текінська, 1 ЄДРПОУ 01057545 Директор
Свистун Василь Петрович тел/факс: (04332) 2-00-10 ЕтаіІ:ехрге88 .УГ2 @ §таі 1 .со т________________________________________________________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,
телефаксу, адреса електронної пошти;

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно
відшкодування наслідків можливої шкоди
ПАТ ‘СК Країна’ в особі керівника ЦП в м. Жмеринка Яремчука Володимира Анатолійовича , який
діє
на
підставі
Довіреності
№
323
від
01.06.2017
року.,
(найменування страхової компанії,

Договір

№

УА

175737

від

27

березня

2018

року

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
Не проводився
(дата проведення аудиту)

Я,

Свистун

Василь

Петрович

(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:

Зварювальні роботи, зберігання балонів із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним газом (балони з
киснем, балони з пропан-бутаном, роботи по експлуатації ковальсько-пресового устаткування.
(найменування виду робіт

Кількість робочих місць - 19 (дев’ятнадцять ) , в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик
виникнення травм , а саме:
Електрогазозварник - 13 ( тринадцять ) робочих місць - (26 чол.) - апарат електрозварювальний ТДМ 317, ТДМ -400, різак для ручної кисневої різки типу РЗ ‘Донмет 337’, ‘Донмет 307’,балон кисневий об’єм
40л, вага 60 кг , вентиль кисневий ВК-94, рукав кисневий 9x3 20 атм,; рукав ацетиленовий 9x3, балон
газовий об’єм 50л, вага 22кг, вентиль газовий ВБ-2.
Будівлі:
Ремонтно-заготівельний цех: будівля складається з двох спарених блоків виробничого одноповерхового .
Будівля прямокутної форми площа забудови 1350 м.кв. Вентилювання приміщень цеху здійснюється за
допомогою промислових витяжних вентиляторів та природнім шляхом через віконні та дверні прорізи.
Стіни цеху з цегли. Перекриття з залізобетонних плит. Вікна - дерев’яні блоки з подвійним склінням та
склоблоки. Покрівля м’яка - ( єврорубероїд ) .
Вагонно-зборний цех: будівля складається з двох спарених блоків виробничого одноповерхового . Будівля
прямокутної форми площа забудови 4013 м.кв. Вентилювання приміщень цеху здійснюється за допомогою
промислових витяжних вентиляторів та природнім шляхом через віконні та дверні прорізи. Стіни цеху з
цегли. Перекриття з залізобетонних плит. Вікна -р-дершіаш блоки з подвійним склінням та склоблоки.
Покрівля м’яка - ( єврорубероїд ).
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Ремонтно-візковий цех: будівля складається з двох спарених блоків виробничого одноповерхового .
Будівля прямокутної форми площа забудови 2814 м.кв. Вентилювання приміщень цеху здійснюється за
допомогою промислових витяжних вентиляторів та природнім шляхом через віконні та дверні прорізи.
Стіни цеху з цегли. Перекриття з залізобетонних плит. Вікна - дерев’яні блоки з подвійним склінням та
склоблоки. Покрівля м’яка - ( єврорубероїд ) .
Колісний цех: будівля складається з двох спарених блоків виробничого одноповерхового . Будівля
прямокутної форми площа забудови 2714 м.кв. Вентилювання приміщень цеху здійснюється за допомогою
промислових витяжних вентиляторів та природнім шляхом через віконні та дверні прорізи. Стіни цеху з
цегли. Перекриття з залізобетонних плит. Вікна - дерев’яні блоки з подвійним склінням та склоблоки.
Покрівля м’яка - ( єврорубероїд ) .

Пресувальник на гарячому пресуванні - 1 ( д в а) робочих місця - ( 3 чол. ) - прес кривошипний КБ 2620
відкритий простої д і ї .
Коваль ручного кованя - 2 ( два ) робочих місця - ( 2 чол.) - молот ковальський пневматичний модель
МА 4136, з масою падаючих частин 400 кг., Завод ковальсько-пресового обладнання ім. Калініна, дата
випуску 1981р.
молот ковальський пневматичний модель МА 415А, з масою падаючих частин 400 кг., Завод ковальськопресового обладнання ім. Калініна, дата випуску 1967р.
Ремонтно-заготівельний цех: будівля складається з двох спарених блоків виробничого одноповерхового .
Будівля прямокутної форми площа забудови 1350 м.кв. Вентилювання приміщень цеху здійснюється за
допомогою промислових витяжних вентиляторів та природнім шляхом через віконні та дверні прорізи.
Стіни цеху з цегли. Перекриття з залізобетонних плит. Вікна - дерев’яні блоки з подвійним склінням та
склоблоки. Покрівля м’яка - ( єврорубероїд) .

Машиніст компресорної станції - 2 ( дв а ) - ( 2 чол.)
Компресорна - будівля складається з двох спарених блоків виробничого одноповерхового . Будівля
прямокутної форми площа забудови 260,4 м.кв. Вентилювання приміщень цеху здійснюється за допомогою
промислових витяжних вентиляторів та природнім шляхом через віконні та дверні прорізи. Стіни цеху з
цегли. Перекриття з залізобетонних плит. Вікна - дерев’яні блоки з подвійним склінням та склоблоки.
Покрівля м’яка - ( єврорубероїд).
Майстер енерго-ремонтно-силової дільниці ( ЕРСД) - 1 ( один ) - ( 1 чол. )
ЕРСД -будівля складається з двох спарених блоків виробничого одноповерхового . Будівля прямокутної
форми площа забудови 350 м.кв. Вентилювання приміщень цеху здійснюється за допомогою промислових
витяжних вентиляторів та природнім шляхом через віконні та дверні прорізи. Стіни цеху з цегли.
Перекриття з залізобетонних плит. Вікна - дерев’яні блоки з подвійним склінням та склоблоки. Покрівля
м’яка - ( єврорубероїд ).
Виробничі об’єкти та промислові майданчики знаходяться за адресою:
23100 Вінницька обл. м. Жмеринка вул. текінська, 1.
Територія підприємства - огороджена територія площею 15,5 га.

Наказом №85 від 19.03.2018 року відповідальним за стан охорони праці призначено головного інженера Козачка Ігоря Миколайовича , який пройшов навчання та перевірку знань з наступних дисциплін : Закон
України про охорону праці, ПББЕ в/п кранів, ПББЕ підйомників, ПББЕ парових котлів, ПББЕ посудин що
працюють під тиском, ПБС газопостачання, ТІ з орган, безп. Вед. Газонебеспечних робіт, ПБЕЕС 4 кв.гр. до
1000В. Посвідчення №153-5/16 від 30.05.2016 року видано ТОВ ‘Навчальний центр ‘МІОН’
Відповідальним за стан охорони праці по підприємству наказом № 85 від 19.03. 2018 року призначено В.О.
інженера з охорони праці Немодрука Сергія Сергійовича який пройшов навчання та перевірку знань з
наступних дисциплін: Закон України про охорону праці, ПОП під час вантажно-розвантажувальних робіт,
ПББЕ парових та водо нагрівних котлів, ПББЕ посудин що працюють під тиском, Правил безпеки систем
газопостачання , ТІ з організації безп. Ведення газонебезпечних робіт, ПБЕЕС 3 кв. гр. до 1000В
посвідчення № 220-6/17 від 27.06.2017 року видано ТОВ ‘Навчальний центр ‘МІОН’,
Відповідальною за стан охорони праці у ремонтно-заготівельному цеху призначено начальника цеху - Бевз
Інна Іванівна яка пройшла перевірку знань з наступних дисциплін :Закон України про охорону праці, ,
надання першої медичної допомоги, пожежна безпека, електробезпека. Посвідчення № 8 видано ТОВ
‘Експрес’.

\
Відповідальною за стан охорони праці у вагонно-зборному цеху призначено начальника цеху - Гедз
Марина Василівна яка пройшла перевірку знань з наступних дисциплін :Закон України про охорону праці,
, надання першої медичної допомоги, пожежна безпека, електробезпека. Посвідчення № 25 видано ТОВ
‘Експрес’.
Відповідальним за стан охорони праці у ремонтно-візковому цеху призначено начальника цеху - Марчука
Павла Дмитровича який пройшов перевірку знань з наступних дисциплін .Закон України про охорону
праці, , надання першої медичної допомоги, пожежна безпека, електробезпека. Посвідчення № 15 видано
ТОВ ‘Експрес’.
. Відповідальним за стан охорони праці у колісному цеху призначено начальника цеху - Борбуцького Ігоря
Борисовича який пройшов перевірку знань з наступних дисциплін .Закон України про охорону праці, ,
надання першої медичної допомоги, пожежна безпека, електробезпека. Посвідчення № 1 видано ТОВ
‘Експрес’.
Відповідальним за стан охорони праці на енерго-ремонтно силовій дільниці ( ЕРСД ) призначено майстра
ЕРСД - Юрах Віталій Васильович який пройшов перевірку знань з наступних дисциплін :Закон України
про охорону праці, , надання першої медичної допомоги, пожежна безпека, електробезпека. Посвідчення №
15 видано ТОВ ‘Експрес’.

Наказом від 14.03.2016 року №44 затверджені інструкції з охорони праці:
Нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення.
Для зазначених професій розроблені та затверджені інструкції з охорони праці в кількості 5 штук:
ІОП №11 ‘Інструкція з охорони праці при виконанні газорізальних та електрозварювальних робіт’
ІОП №3 ‘Інструкція з охорони праці для ковалів вільного кування, ковалів і їхніх підручних при ручному
куванні’
ІОП №5 ‘Інструкція з охорони праці для пресувальника’
Наказом від 08.02.2018 року №39 затверджені інструкції з охорони праці:
Нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення.
Для зазначених професій розроблені та затверджені інструкції з охорони праці:
ІОП №1 ‘Інструкція з охорони праці для машиніста стаціонарної компресорної установки’
ІОП №01 ‘Інструкція з охорони праці для майстра ЕРСД’
Із працівниками проводяться вступні , первинні, повторні, позапланові та цільові інструктажі з охорони
праці у відповідності до наказу Держпраці України від 26.01.2005 №15 ‘Типове положення про порядок
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною
небезпекою’.
Результати проведення вступного інструктажу реєструються в журналі реєстрації вступного інструктажу з
питань охорони праці. Результати проведення первинного, повторного, позапланового та цільового
інструктажів реєструються в журналах реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці,
які в свою чергу оформляються в кожному структурному підрозділу підприємства. Усі журнали
інструктажів нумеруються прошнуровуються та скріплюються печаткою.

Працівники забезпечуються спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту.
№
Професія ( посада )
п/п
Електрогазозварник
1.

Назва 313
Костюм для зварника
Шолом захисний
Черевики шкіряні
Рукавиці зварника з
крагами
Щиток захисний для
електрозварника
Рукавички
діелектричні

Кількість на рік
2
1
1
3 в місяць
До зносу
чергові

Коваль ручного кування

2.

3.

Пресувальник

4.

Машиніст компресорної станції

Майстер енерго-ремонтно-силової дільниці

5.

Костюм коваля
Черевики шкіряні
Рукавиці шкіряні
Фартух з нагрудником
шкіряний
Окуляри захисні
Шолом захисний
Костюм бавовняний
Окуляри захисні
Рукавиці шкіряні
Нарукавники захисні
Берет бавовняний
Черевики шкіряні
Костюм сукняний 3
напівшерстяної
тканини
Комбінезон
бавовняний
Черевики шкіряні
Чоботи гумові
Берет шерстяний
Рукавиці комбіновані
Окуляри захисні
Протишумові
навушники
Респіратор газо
пилозахисний
Костюм бавовняний
Берет бавовняний
Черевики шкіряні
Окуляри захисні
Каска захисна з
підшоломником
Рукавички
діелектричні
Респіратор газо
пилозахисний

2
1
чергові
1 в 2 місяці
До зносу
1
2
До зносу
3 в місяць
2 в місяць
1
1
2

1
1
1
1
3 в місяць
До зносу
До зносу
До зносу
1
1
1
До зносу
До зносу
Чергові
До зносу

Нормативно-правова база та навчально-методичне забезпечення:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

Конституція У країни
Кодекс Законів України про працю
Закон України ‘Про охорону праці’
Міжнародне Законодавство ‘Про охорону праці’
Закон України ‘Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на
виробництві та професійного захворювання’.
ПКМУ, Постанови Фонду, Накази КМ по соціальному страхуванню.
Постанова КМУ від 26.10 2012 р. №1107 зі змінами та доповненнями від 07.02.2018 року ‘Про
затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (
застосування ) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки ’.
Закон України ‘Про пожежну безпеку’.
Довідник спеціаліста з питань гігієни праці та профілактики професійних захворювань.
Довідник енергетика ‘Правила будови електроустановок’.
Нормативні документи ‘Охорона праці в Україні’.
‘Типове положення про службу охорони праці’ НПАОП 0.00-4.21-04

\
13. ‘Типове положення про розробку інструкції з охорони праці’ НПАОП 0.00-4.15-98
14. ‘Типове положення про порядок проведення навмання та перевірки знань з питань охорони праці’
НПАОП 0.00-4.12-05
15. ‘Правила пожежної безпеки в Україні’ НАПБ А.01.001-2004
16. Норми безкоштовного забезпечення спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами
індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості. НПАОП
00.0-3.07-09.
17. Правила будови та безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів. НПАОП 0.00-1. 01-07.
18. Інструкція для інженерно-технічних працівників, які здійснюють нагляд за утриманням та
безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів НПАОП 0.00-5.20-94.

Свистун В.П.
(ініціали та прізвище)
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