ЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимога
охорони праці
'г у ,
Відомості про роботодавця: Товариство з обмеженою відповідальністю
«Тивер»
Юридична адреса - 21011, Вінницька область, м.Вінниця, вул.. Ватутіна 9;
ЄДРПОУ37618501, КВЕД 25.21, 27.51, 25.99, 96.09, 46.74.
тел..ф.(0431 55-48-82), іоуіиуег@§таі1.сот
Адреса виробництва - 23320, Вінницька область, Тиврівськийр-н,
смт. Сутиски, вул.. Соборна 27
Керівник - Гаджук Анатолій Григорович.
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
Згідно з п.З та додатком 1 до Порядку і правил проведення обов' язкового
страхування цивільної відповідальності суб' єктів господарювання за шкоду,
яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної
небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти, господарська
діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарноепідеміологічного характеру, затверджених Постановою Кабінету Міністрів
№1788 від 16.11.2002 року страхування не здійснюється, оскільки відсутні
об'єкти підвищеної небезпеки.
Інформація
проводилась.
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Я, Гаджук Анатолій Григорович, директор Товариства з
обмеженою відповідальністю «Тивер» повідомляю, що згідно постанови
Кабінету Міністрів України №1107 від 26 жовтня 2011 року Порядку видачі
дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію
(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки , цією
декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов
праці вимогам законодавства з питань охорони праці, а саме зберігання балонів
із зрідженим та газом (п.18 додатку 6), зварювальні роботи (п.19 додатку 6).
На Товаристві працює 19 осіб, з них ІТР - 3 чол., жінок - 3 особи, інвалідів - 1
особа.
Робітники які виконують роботи з підвищеної небезпеки - З чол.
Неповнолітніх на Товаристві не працюють.
Для виконання заявлених видів робіт експлуатують наступне обладнання
напівавтомат зварювальний інверторного типу МІО - 300 (зав.№ 2012010009,
2012р.в„ Україна);
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- напівавтомат зварювальний інверторного типу МІС - 250 (зав.№ 110510199,
2012р.в., Україна);
- інвенторний апарат МІО - 250 (зав.№ 144ВР17727100505770010, 2015р.в.,
Україна);
- гумо тканні рукави (випробувані 16.01.2018 р. - знаходяться в справному стані
та придатні до експлуатації);
- редуктори балонні одноступеневі для газополум'яного обладнання аргоновий
вуглекислотного типу АР-40/У-30 ДМ (2010р.в.,2015р.в, 2017р.в, Україна,
випробувані 16.01.2018 р. - подальша експлуатація дозволена).
Представлене обладнання має інструкції по експлуатації, знаходиться в
справному стані та відповідає вимогам нормативно-правових актів з охорони
праці.
Для виконання зварювальних робіт використовуються балони з вуглекислотою
та сумішшю газів (двоокис вуглецю - 25%, аргон - 75%).
За Договором поставки № 30/05 від 03.01.2017р, укладений з ТОВ «ДІШ ЕЙР
ГАЗ» (Дозвіл № 193.15.30 від 18.03.2015 р. діє до 17.03.2020 р.), виданий
Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки України)
постачає балони з вуглекислотою та сумішшю газів.
Зберігання балонів відповідає вимогам НПАОП 0.00- 1.59-87, НПАОП 0.001.71-13.
Переміщення балонів по об'єкту здійснюється на спеціально пристосованих для
цього візках спеціальної заводської конструкції.
Електролабораторією ДП «Вінницький ЕТЦ» в грудні 2017 р. проведені виміри
опору заземлюючого пристрою, виміри опору ізоляції провідників, кабелів,
електродвигунів і апаратури, перевірена наявність зв'язку між заземлювачами і
заземленими елементами, перевірено спрацювання захисту при системі
живлення із заземленою нейтраллю (петля «фаза - нуль»).
Інші вимоги:
Розроблені Положення про: службу охорони праці; порядок проведення
навчання і перевірки знань з питань охорони праці; порядок забезпечення
спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального
захисту працівників ТОВ «Тивер», затверджені наказом №7 від 29.12.2017 р.по
Товариству.
Наказом № 9 від 18.05.2015 р. затверджені інструкції з охорони праці по видам
робіт та спеціальностям.
Ведуться журнали з охорони праці.
Зобов'язання, права та відповідальність посадових осіб за виконання
покладених на них функцій щодо питань охорони праці розглядаються в
посадових інструкціях.

Всі працівники при укладанні трудового договору ознайомлюються під розпис
з умовами праці та про наявність на їх робочих місцях небезпечних та
шкідливих виробничих факторів, про можливі наслідки їх дії на здоров'я в
процесі професійної діяльності на Товаристві, згідно колективного договору.
Проводиться безкоштовна видача працівникам, які працюють на роботах із
шкідливими та небезпечними умовами праці, а також на роботах пов'язаних із
забрудненням або здійснюваних у несприятливих температурних умовах,
спецодягу, спецвзуттям та засобів індивідуального захисту згідно колективного
договору.
Наказом №4 від 09.01.2018р. організована праця жінок та інвалідів. Заборонено
застосування праці жінок на важких роботах і на роботах із шкідливими або
небезпечними умовами праці, а також залучення жінок до підіймання і
переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми.
Проведено атестацію робочих місць.
На Товаристві створено службу охорони праці. За наказом №9 від 09.01.2018р.
виконання функцій служби охорони
праці покладено на директора
Гаджука А.Г.
Наказом №1а від 04.01.2017р. створено службу спостереження за безпечною
експлуатацією будівель та споруд, у складі:
голова служби: директор Гаджук А.Г.;
члени служби: заст.. директора по виробництву Петльований В.В.;
завскладом Кирилюк О.О..
Службою спостереження два рази на рік проводиться обстеження будівль, щодо
їх технічного стану та результати обстежень заносяться в журнал «Оцінка
технічного стану виробничих будівель і споруд ТОВ «Тивер».
Наказом №3 від 09.01.2018 р. , відповідальним за справний стан і безпечну
експлуатацію електрогосподарства призначений заступник директора по
виробництву Петльований В.В.
На період відсутності відповідальність за справний технічний стан та безпечну
експлуатацію електрогосподарства покладена на директора Гаджука А.Г.
Наказом №11 від 10.01.2018р. створено постійно-діючу комісію для перевірки
знань з питань охорони праці у працівників Товариства, в складі:
голова комісії: директор Гаджук А.Г.;
члени комісії: заст..директора по виробництву Петльований В.В.;
комерційний директор Бедрій О.Ф.
Наказом №6 від 09.01.2018р. призначено відповідальною особою за утримання
в справному стані та безпечне проведення зварювальних робіт заступника
директора по виробництву Петльованого В.В.
На час відсутності (відпустки, відрядження, хвороби...) заступника директора
по виробництву, відповідальним за утримання в справному стані

зварювального обладнання та безпечне проведення зварювальних робіт
призначено комерційного директора Бедрія О.Ф..
Наказом №7 від 09.01.2018 р. допущені до самостійного виконання
електрозварювальних робіт,електрозварювальники:Татарчук П.П.,Дунда Р.О.,
Голюк Р.В..
Наказом №5 від 09.01.2018р. призначено відповідальним по нагляду за
технічний стан та експлуатацією посудин, що працюють під тиском заступника
директора по виробництву Петльованого В.В.. На час відсутності (відпустки,
відрядження,хвороби...) заступника директора по виробництву Петльованого
В.В., відповідальним за справний стан і безпечну дію посудин, що працюють
під тиском призначено комерційного директора Бедрія О.Ф..
Наказом №8 від 09.01.2018р. створено комісію для визначення придатності
обладнання (редукторів та гумотканинних рукавів) для газового зварювання, в
складі: директор Гаджук А.Г.;
заст..директора по виробництву Петльований В.В.;
комерційний директор Бедрій О.Ф.
Керівники та ІТП пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони
праці зокрема:
директор Гаджук А.Г. з Законодавства України про охорону праці
(посв.№331-19/16 від 30.11.2006 р., видане ТОВ «Навчальний центр
«МІОН»»);НПАОП
40.1-1.21-98
«Правила
безпечної
експлуатації
електроустановок споживачів» (IV кВ.гр. з електробезпеки до 1000 В)
(Посв.№161/07-15 від 09.12.2015 р. видане УВК «Сигнал»); НПАОП 0.00-1.5987 «Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під
тиском»; НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з
інструментом та пристроями» (Посв.№682-15/17 від 26.12. 2017 р. ТОВ
«Навчальний центр «МІОН»»); посв.№ 36.22 від 05.02.2018 р., видане ТОВ
«Навчальний центр «МІОН»».
заступник директора по виробництву Петльований В.В. з Законодавства
України про охорону праці; НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем
газопостачання»; НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів» (IV кВ.гр. з електробезпеки до 1000 В)
(Посв.№331-20/16 від 30.11.2016 р. видане ТОВ «Навчальний центр «МІОН»»);
НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що
працюють під тиском»; НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час
роботи з інструментом та пристроями» (Посв.№682-16/17 від 26.12. 2017 р.
ТОВ «Навчальний центр «МІОН»»).
комерційний директор Бедрій О.Ф. з Законодавства України про охорону
праці ;НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок
споживачів» (III кВ.гр. з електробезпеки до 1000 В) ; НПАОП 0.00-1.59-87
«Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під
тиском»(Посв.№3-18/18 від 09.01.2018 р. ТОВ «Навчальний центр «МІОН»);
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та

і

пристроями» (Посв.№36-5/18 від 05.02. 2018 р. ТОВ «Навчальний центр
«МІОН»»).
Працівники отримали відповідну кваліфікацію в учбово-курсових
комбінатах, ПТУ та інших ліцензійних закладах, зокрема:
- електрогазозварник Голюк Р.В. (Дтплом ВН № 36334141 від 26.06.2009 р.,
виданий ДПТ НЗ «Гніванський професійний
ліцей імені двічі Героя
Радянського
Союзу
Р.Я.
Маліновського»)
здобув
професію
електрогазозварника.
- електрогазозварник Дунда Р.О. (Дтплом ВН № 26537729 від 20.06.2005 р.,
виданий ПТУ №12 імені двічі Героя Радянського Союзу Р.Я. Маліновського»)
- здобув професію електрогазозварника.
- електрогазозварник Татарчук П. П. (Дтплом ДД ВК № 004642 від
19.06.1998 р., виданий Гніванським ПТУ №12 Вінницької області) - здобув
професію електрогазозварювальника.
Номативно-правова база та навчально-методичне забезпечення
1. Закон України «Про охорону праці».
2. НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці.
3. НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання
і перевірки знань з питань охорони праці.
4. НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці.
5. НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання та затвердження власником
нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві.
6. НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників
спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального
захисту.
7. НПАОП 0.00-3.07-09 Норми безплатної видачі
спеціального одягу,
спеціального взуття та іншими засобами індивідуального захисту працівникам
загальних професій різних галу промисловості.
8. НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок
споживачів (ПБЕЕС).
9. НПАОП 0.00.1-71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом
та пристроями.
10. НПАОП 0.00.1-59-87 Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що

Гаджук А.Г.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів г||нодарюва#ця
територіальному органі Держпраці
« ^
і'ВІННШІЬКА ШСЬКА

2 0 18 р.
і*АДл

; Центр адм ініструй >
;1Х послу І ,
І ’
«Прозорий
■
.
і
ЗДМІНН'АріїГОр

« О Ч \\ З А

№

\ >

*'

