Додаток 8
до Порядку

ДЕКЛАРАЦІЯ
(цповідності матеріально-технічної бази роботодавця
вимогам законодавства з питань охорони праці
та промислової безпеки
Відомості про роботодавця ТОВ «Краснянське СП «Агромаш»__________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

23342, Вінницька обл„ Тиврівський р-н, с. Красне, вул. Д. Нечая, 2
________код платника податків згідно з ЄДРПО 00902501_______________
місце її державної реєстрації, код платника податків згідно з ЄДРПОУ,

Код виду діяльності ЗГІДНО З КВЕД 28.30 «Виробництво грунтообробної
техніки для сільського та лісового господарства»________ ____________
код виду діяльності згідно з КВЕД,

__________Пономар Юрій Васильович - Генеральний директор_________
прізвище, ім'я та по батькові керівника; для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові,
серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, номер облікової картки платника податків (не
зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки
платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в
паспорті);

тел. (04355) 2-14-04; 2-31-37, Е-таі1: а2 гота 8 Ь.кга8 пе@икг.пе1______
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; місце (адреса) 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____________________________________________
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Я, Пономар Юрій

Васильович_________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та
умов праці вимогам занодавства з питань охорони праці під час виконання
робіт підвищеної небезпеки при виробництві машин і устаткування для
сільського та лісового господарства (КВЕД 28.30) а саме:
1. Зберігання балонів із стиснутим, зрідженим, вибухонебезпечним газом (п. 11
додатку 2 Порядку).
2. Зварювальні
роботи (п.23 додатку 2 Порядку).
Кількість робочих місць на яких існує підвищений ризик виникнення травм:
- газорізальник при виконанні газополум’яних робіт - 6 чол.;
- електрозварник ручного зварювання - 7 чол.
Територія підприємства огороджена.
Будівлі та споруди:
1. Токарно- механічний цех;
2. Заготівельний цех;
3. Фарбувальний цех;
4. Збиральний цех;
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Інші відомості:
Керівник та відповідальні особи пройшли навчання та перевірку знань з
питань охорони праці в навчальних закладах, а саме:
генеральний директор Пономар Ю.В. із: Законодачих актів з охорони
праці, надання першої допомоги потерпілим,
пожежної безпеки,
електробезпеки; ПБЕЕС (III кв.гр. допуску до 1000 В) (НПАОП 40.1-1.2198); ПБІБЕ посудин, що працюють під тиском (НПАОП 0.00-1.59-87); ПБіБЕ
в/п кранів (НПАОП 0.00-1.01-07); ПОП на автомобільному транспорті
(НПАОП 0.00-1.62-12) (Посв. № 228/15-6 від 27.10.2015р., видане ДП
«Вінницький ЕТЦ»); ПБСГ (НПАОП 0.00-1.76-15), (Посв. № 222/15-9 від
21.10.2015р., видані ДП «Вінницький ЕТЦ»); НПАОП 28.52-1.31-13 ПОП під
час зварювання металів (Прот. № 155 від 22.03.2018р., ДП «Вінницький
ЕТЦ»);
головний інженер Датко В.Д. із: Законодавчих актів з охорони праці,
надання першої допомоги потерпілим, пожежної безпеки, електробезпеки;
ПБЕЕС (IV кв.гр. допуску до 1000 В) (НПАОП 40.1-1.21-98); ПБіБЕ посудин,
що працюють під тиском (НПАОП 0.00-1.59-87); ПБіБЕ в/п кранів (НПАОП
0.00-1.01-07) (Посв. № 228/15-7 від 27.10.2015р., видане ДП «Вінницький
ЕТЦ»); ПБСГ (НПАОП 0.00-1.76-15) (Посв. № 222/15-10 від 21.10.2015р.,
видані ДП «Вінницький ЕТЦ»); НПАОП 28.52-1.31-13 ПОП під час
зварювання металів (Прот. № 155 від 22.03.2018р., ДП «Вінницький ЕТЦ»);
інженер з охорони праці Янишен В.В. із: Законодавчих актів з охорони
праці, надання першої допомоги потерпілим, пожежної безпеки,
електробезпеки; ПБЕЕС (IV кв.гр. допуску до 1000 В) (НПАОП 40.1-1.21-98);
ПБіБЕ посудин, що працюють під тиском (НПАОП 0.00-1.59-87); ПБіБЕ в/п
кранів (НПАОП 0.00-1.01-07) (Посв. № 228/15-8 від 27.10.2015р„ видане ДП
«Вінницький ЕТЦ»); ПБСГ (НПАОП 0.00-1.76-15) (Посв. № 222/15-11 від
21.10.2015р., видані ДП «Вінницький ЕТЦ»); НПАОП 28.52-1.31-13 ПОП під
час зварювання металів (Прот. № 155 від 22.03.2018р., ДП «Вінницький
ЕТЦ»);
зав. виробництвом Лукашенко Р.М. із: Законодавчих актів з охорони
праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, пожежної
безпеки, електробезпеки; ПБЕЕС (III кв.гр. допуску до 1000 В) (НПАОП 40.11.21-98); ПБіБЕ посудин, що працюють під тиском (НПАОП 0.00-1.59-87);
ПОП вантажно-розвантажувальних робіт (НПАОП 0.00-1.75-15); ПОП під час
виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07); Правил ОП праці під час
роботи з інструментами та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13) (Посв. №
39/18-8 від 06.02.2018р., видане ДП «Вінницький ЕТЦ»); ПБСГ (НПАОП
0.00-1.76-15) (Прот. № 20 від 26.03.2018р. ПДК Товариства); НПАОП 28.521.31-13 ПОП під час зварювання металів (Прот. № 155 від 22.03.2018р., ДП
«Вінницький ЕТЦ»);
начальник цеху Веремей І.Ф. із: Законодавчих актів з охорони праці,
гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, пожежної безпеки,
електробезпеки; ПБЕЕС (III кв.гр. допуску до 1000 В) (НПАОП 40.1-1.2198); ПБСГ (НПАОП 0.00-1.76-15); ПБІБЕ посудин, що працюють під тиском
(НПАОП 0.00-1.59-87); ПОП вантажно-розвантажувальних робіт (НПАОП
0.00- 1.75-15); (Прот. № 599 від 22.11.2017р. ДП «Вінницький ЕТЦ»); ПОП
під час зварювання металів (НПАОП 28.52-1.31-13) (Прот. № 21 від

/16.03.2018р., ПДК Товариства);
начальник цеху Слободян П.В. із: Законодавчих актів з охорони
праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, пожежної
безпеки, електробезпеки; ПБЕЕС (III кв.гр. допуску до 1000 В) (НПАОП
40.1-1.21-98); ПБІБЕ посудин, що працюють під тиском (ЕІПАОП 0.00-1.5987); ПБІБЕ в/п кранів (НПАОП 0.00-1.01-07) (Посв. № 228/15-12 від
27.10.2015р., видане ДП «Вінницький ЕТЦ»); ПБСГ (НПАОП 0.00-1.76-15)
(Посв. № 222/15-15 від 21.10.2015р., видане ДП «Вінницький ЕТЦ») (Прот.
№ 599 від 22.11.2017р. ДП «Вінницький ЕТЦ»).
Робітники, які виконують роботи з підвищеною небезпекою пройшли
спеціальне навчання в спеціалізованих навчальних комбінатах та перевірку
знань з питань охорони праці, а саме:
газорізальники: Березовський С.І. (Посв. № 4.9.9 від 15.04.2008р.,
видане ДП «Вінницький ЕТЦ»), Байзан О.Г. (Посв. № 4.9.10 від
15.04.2008р., видане ДП «Вінницький ЕТЦ»), Мельник С.М. (Посв. № 4.9.2
від 15.04.2008р., видане ДП «Вінницький ЕТЦ»), Барський А.А. (Посв. №
4.9.8 від 15.04.2008р., видане ДП «Вінницький ЕТЦ»), Шеремета О.А.
(Посв. № 4.9.5 від 15.04.2008р., видане ДП «Вінницький ЕТЦ»), Мельник
А.П. (Посв. № 4.9.7 від 15.04.2008р., видане ДП «Вінницький ЕТЦ») пройшли повторну перевірку знань та виявили необхідні знання з питань
ОП прот. № 18 від 14.03.2018р. ПДК підприємства (II кв. гр. з
електробезпеки до 1000 В);
електрозварювальники (третього розряду): Гапонов В.В. (Диплом
ВН № 46262304 від 27.06.2014р., видане «Гніванським професійним ліцеєм
імені двічі Героя Радянського Союзу Р.Я. Малиновського»); Шеремета О.А.
(Диплом ВН № 32019780 від 26.06.2007р., виданий ПТУ № 14
с.м.т. Вороновиця); Білоконь Р.М. (Диплом ДД ВК № 004626 від
09.06.1998р., видане Гніванським ПТУ № 12); Шалоумов А.В. (посвідчення
№2255 від 22.07.1981 р.) видане Вінницьким учбово-курсовим комбінатом);
Устій М. «Гніванський професійний ліцей» (Диплом № 102466 від
15.07.2016р.); Розгонюк І. «Гніванський професійний ліцей» (Диплом №
98346 від 19.06.2012 р.); Гунько В.В. «Гніванський професійний ліцей»
(Диплом № 69735 від 04.07.2008р.) пройшли повторну перевірку знань та
виявили необхідні знання з питань ОП 28.02.2018р. прот. № 16 ПДК
підприємства (II кв. гр. з електробезпеки до 1000 В).
Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям, 313,
миючими засобами згідно норм.
Працівники зайняті на роботах із шкідливими умовами праці,
безкоштовно забезпечуються профілактичним харчуванням.
Організовано проведення за кошти підприємства обов’язкових
медичних оглядів працівників зайнятих на важких роботах, а також
пов’язаних із шкідливими умовами праці.
Проведена атестація робочих місць в 2016 році.
Для виконання заявлених видів робіт на Підприємстві використовують
наступне обладнання:
різак для ручної кисневої різки типу Р1 «Донмет» 142 (2017р.в.,
Україна, випробуваний 11.03.2018р.);
редуктор балонний одноступеневий для газополум’яного

обладнання кисневий типу БКО-50 ДМ (2017р.в., Україна, випробуваний
11.03.2018р.);
редуктор балонний одноступеневий для газополум’яного
обладнання пропановий типу БПО-50 ДМ (2017р.в., Україна, випробуваний
07.03.2018р.);
редуктор вуглекислотний УР-6 ДМ «Донмет» (2017р.в., Україна,
випробуваний 11.03.2018р.);
візок для перевезення балонів спеціальної конструкції;
рукави гумотканинні з нитковим каркасом неармованим для
газового зварювання та різки металів - 2 од. (50 п.м.), випробуванні
11.03.2018р.;
балони кисневі - 5 од. (поставка по договору);
балони з пропан-бутаном - 5 од. (поставка по договору);
балони вуглекислотні - 3 од. (поставка по договору);
полуавтомат дугової зварки ПДГ-401 (зав. № 07-022, 2006р.в.,
Україна);
трансформатор зварювальний типу СТШ-315 СГД (зав. № 00225,
2008р.в., Україна);
трансформатор для дугового зварювання ТДМ-403 (зав. № 04075, 2008р.в., Україна).
Проведено: випробування на герметичність редукторів для
газополум’яної обробки металу, випробування гумотканинних рукавів;
випробування та перевірку пальників на газонепроникність і горіння обладнання
випробування
витримало,
придатне
подальше
його
використання.
Для виконання газополум’яних робіт використовують балони з
пропан- бутаном та киснем. На підприємстві балони з киснем та пропан бутаном зберігаються окремо, наповненні та порожні балони також
зберігаються окремо.
Для виконання зварювальних робіт використовують балони з
вуглекислотою.
Зберігання балонів відповідає вимогам НПАОП 0.00-1.59-87 та
НПАОП 0.00-1.71-13.
Переміщення балонів по об’єкту здійснюється на спеціально
пристосованих для цього візках, спеціальної заводської конструкції.
Постачання балонів на підприємство виконується за договором
поставки № 2 17 від 20.11.2014р., ТОВ «ВКФ «СЕНС ЛТД»» (Дозвіл №
141.12.05 від 25.06.2012р. (подовжений до 24.06.2022р.), виданий
Територіальним управлінням Держгірпромнагляду у Вінницький області).
На підприємстві за наказом № 43а 22.06.2017 року згідно положення про
розробку інструкцій розроблені та затверджені інструкцій з охорони праці, а
саме:
- Інструкція з ОП по наданню потерпілим першої долікарської допомоги № 1;
- Інструкція з ОП при експлуатації електрообладнання № 44 та № 44а;
- Інструкція з ОП загально об’єктова про заходи протипожежної безпеки № 3;

• Інструкція з ОП під час роботи з ручним електрифікованим інструментом
№84;
- Інструкція з ОП з електробезпеки № 68;
- Інструкція з ОП для газозварника (газорізальника) № 19;
- Інструкція з ОП для різника (рубщика) металу № 26;
- Інструкція з ОГІ для електрозварника № 32;
- Інструкція з ОП під час перевезення, приймання, зберігання і видачі балонів зі
стиснутими та зрідженими газами № 34;
- Інструкція з ОП для комірника складу балонів з газом № 45 та № 45а;
- Інструкція з ОП для газозварника № 70;
- Інструкція з ОП при експлуатації балонів № 78.
Інструкції розроблені на основі чинних державних міжгалузевих і галузевих
нормаі'ивних актів про охорону праці, примірних інструкцій та технологічної
документації підприємства з урахуванням конкретних умов виробництва та
вимог безпеки. Всі інструкції зареєстровані інженером з охорони праці в
журналі реєстрації у встановленому порядку. Також вони видані працівникам
на руки під розпис у журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці
під час проведення первинного інструктажу.
З працівниками ТОВ «Краснянське СП «Агромаш» проводяться вступні,
первинні, позапланові, повторні інструктажі з питань охорони на підставі
Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань
охорони праці.
З усіма працівниками які приймаються на роботу, незалежно від їх освіти,
стажу роботи та посади проводиться вступний інструктаж. Запис про
проведення вступного інструктажу робиться в журналі реєстрації вступного
інструктажу, а також у наказі про прийняття працівника на роботу.
Первинний інструктаж проводиться до початку роботи безпосередньо на
робочому місці за діючими в ТОВ «Краснянське СП «Агромаш» інструкціями з
ОП відповідно до виконуваних робіт.
Повторний інструктаж проводиться на робочому місці індивідуально з
окремим працівником за обсягом і змістом переліку питань первинного
інструктажу.
Позаплановий інструктаж проводиться з працівниками на робочому місці:
- При введені в дію нових нормативно-правових актів з охорони праці, а також
при внесені змін та доповнень до них;
- При заміні або модернізації устаткування, приладів та інших факторів, що
впливають на стан охорони праці;
- При порушенні працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони
праці, що призвели до травм, аварій, пожеж тощо;
- При перерві в роботі виконавця робіт більше ніж ЗО календарних днів - для
робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт - понад 60 днів.
Обсяг і зміст позапланового інструктажу визначається в кожному окремому
випадку залежно від причин і обставин, що спричинили потребу його
проведення.
Цільовий інструктаж проводиться з працівниками: при ліквідації аварії або
стихійного лиха.
Обсяг і зміст цільового інструктажу визначається залежно від виду робіт.

Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі проводяться
безпосередньо керівником робіт. Результати проведених інструктажів
реєструються у «Журналі реєстрації інструктажів на робочому місці».
Усі журнали реєстрації інструктажів нумеруються, прошнуровуються та
скріплюються печаткою підприємства.
Працівники ТОВ «Краснянське СП «Агромаш» забезпечуються, згідно норм,
безкоштовно спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального
захисту. Видано наказ «Про забезпечення засобами індивідуального захисту
працівників ТОВ «Краснянське СП «Агромаш» № 10 від 05.01.2018 року із
затвердженими переліками.
На всіх працівників заведені особові картки обліку видачі і списання засобів
захисту.
Перелік та кількість засобів індивідуального захисту, які застосовуються при
виконанні газополум’яних та зварювальних робіт вказані в таблиці:

1

газорізальник

Костюм брезент
Костюм х/б
Черевики
Окуляри захисні
Рукавиці брезент

1 шт
1 шт
1 пара
1шт
1 пара

Термін
носки
міс.
12
12
12
До зносу
1

2

Електрозварник ручного
зварювання

Костюм брезент
Костюм х/б
Черевики звар.
Маска захисна
Окуляри захисні
Рукавиці

1 шт
1 шт
1 пара
1
1 шт
1 пара

12
12
12
До зносу
До зносу
1

№
п/п

Назва
313

Посада

Кількість

Нормативно-правова база:
1. Закон України «Про охорону праці».
2. НПАОП 0.00-4.15-98 «Типове положення про розробку інструкцій з охорони
праці».
3. НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці».
4. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання
таперевірку знань з питань охорони праці».
5. НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на
висоті».
6. НПАОП 64.2-3.04-98 «Типові норми безкоштовної видачі спеціального
одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту
працівників».

7. 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».
8. НПАОП 40.1 -1.21 -98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок
споживачів».
9. НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом
та пристроями».
10. НПАОП 0.00-1.59-87 «Правил будови і безпечної експлуатації посудин
працюючих під тиском».
11. ДНАОП 1.1.10-1.04-01 «Правила безпечної роботи з інструментом та
пристроями».
Ю. В. Пономар
(ініціали та прізвище)
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