КЕ ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ
1007, м.Вінниця-7, вул. Червоноармійська, 17
уі5и.уіппіІ5а@ешаі1.сош. тел./факс (8 0432) 61-26-14, тел. 61-26-14, 27-84-29
Розрахунковий рахунок 26001231692702 в АТ «УкрСиббанк м. Харків
МФО 351005 ЗКПО 24967623

Вих. №153
Від «15» травня 2018 р.

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці
Відомості про роботодавця:
Державне підприємство Міністерства оборони України «Вінницьке інженерно-будівельне
управління»
Місцезнаходження: 21007 м. Вінниця, вул. Стрілецька, 17
Код ЄДРПОУ 24967623
Керівник КОРОБКОВ Валерій Іванович
Телефони: (0432) 27-84-29, тел./факс (0432) 61-26-14
е-шаіі уі$и. уіппііт(а)2таіІ. сот
Місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин,
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:
м. Вінниця, вул. Стрілецька, 17 та територія Вінницької області.
Інформація про наявність договору страхування:
Співробітники застраховані в фонді Державного соціального страхування у зв’язку з
тимчасовою втратою працездатності України у Вінницькій області, реєстраційний номер
050010000041
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:
Не проводився.
Я, керівник ДП «Вінницьке ІБУ» , Коробков Валерій Іванович
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:
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ДОЗВІЛ №151.16.05:
зберігання балонів із стиснутим, зрідженим, вибухонебезпечним газом(п. 11 Додатку 2 до
порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію
(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого
постановою КМУ від 26.10.2011 р. №1107);
роботи в шурфах, траншеях, котлованах (п.15 Додатку 2 до Порядку);
земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування
підземних комунікацій (п.16 Додатку 2 до Порядку);
роботи, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею грунту, з перекриття
або робочого настилу (п. 18 Додатку 2 до Порядку);
зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин,
електропрогрівання бетону (п.19 Додатку 2 до Порядку);
зварювальні, газополу’яні роботи (п.23 Додатку 2 до Порядку).
ДОЗВІЛ №152.16.05:
посудини що працюють під тиском понад 0,05 МПа (п.17 Додатку 3 до Порядку видачі
дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування)
машин, механізмів, устаткованняпідвищеної небезпеки, затвердженого постановою КМУ
від 26.10.2011р. №1107):
вантажопідіймальні крани (п.19 Додатку 3 до Порядку):
- кран баштовий КБ 403-А (зав.№211, реєстр.№3018, 1984 р.в.,СРСР);
- кран баштовий КБ 403-Б (зав.№143, реєстр.№3017, 1993 р.в.,Україна);
- кран баштовий КБ 403-Б (зав.№103, реєстр.№3019, 1992 р.в.,Україна);
ДОЗВІЛ №232.16.05:
монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт технічне обслуговування машин, механізмів,
устаткування підвищеної небезпеки (п.2 Додатку 2 Порядку видачі дозволів на
виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин,
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою КМУ від
26.10.2011 рю №1107):
вантажні крани (п.19 Додатку 3 до Порядку), які знаходяться на балансі
підприємства, а саме: крани баштові КБ-403А, КБ 403Б у кількості 4 од.

Кількість робочих місць - 67, в тому числі тих на яких існує підвищений ризик виникнення
травм- 48
Матеріально-технічна база підприємства включає в себе:
Склад будівельних матеріалів №1
Майстерня бляхаря
Підкрановий шлях
Склад розбірний №2 відкритого зберігання
Склад (споруда розбірна металева із комплекту ДОК-12) №1
Склад (споруда розбірна металева із комплекту ДОК-12) №2
Склад (сховище)
Склад паливно-мастильних матеріалів
Інші відомості:
За дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки
відповідає керівник ДП «Вінницьке ІБУ» , Коробков Валерій Іванович, який пройшов навчання
і виявив потрібні знання наступних законодавчих та нормативно-правових актів: Законодавчі
акти з ОП, НПАОП 0.00-1.01-07 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних
кранів, НПАОП 0.00-1.76-15 правила безпеки системи газопостачання, НПАОП 40.1-1.21-98
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, НПАОП 0.00-1.15-07 Правила
під час виконання робіт на висоті, НПАОП 0.00-1.62-12 Правила ОП на автомобільному

транспорті, НПАОП 0.00-1.59-87 Правила будови і безпечної експлуатації посудин що
працюють під тиском, НПАОП 0.00-1.71-13 Правила ОП під час роботи з інструментом та
пристроями, НПАОП 45.2-7.02-12 ДБН А.3.2-2-2009 системи стандартів безпеки праці. Охорона
праці та промислова безпека у будівництві, НПАОП 28.52-1.31 ПОП під час зварювання
металів, ПБЕЕС 4кв.гр., допуску до і понад 1000В, посвідчення №154/73-1-16/263.
Згідно зі статтею 15 Закону України «Про охорону праці» в підприємстві ДП «Вінницьке
ІБУ» (Наказом №7-ОП від 05.11.2014р.) створена служба охорони праці. Виконання функій
служби охорони праці покладено на інженера з охорони праці.
В підприємстві розроблені та затверджені інструкції з охорони праці, експлуатаційна
документація, журнали інструктажів з охорони праці («журнал реєстрації вступного
інструктажу з питань О.П.», «журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на
робочому місці», «журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки», «вахтові
журнали машиністів крана», «журнал приймання та огляду риштувань та помостів», «журнал
протоколів засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці», «журнал реєстрації
цільового інструктажу», «журнал огляду вантажопідіймальних механізмів, захоплюючих та
чалочних пристосувань, тросів стропів».
Наказом № 2-ОП від 03.01.2018р., введено в дію Положення про порядок проведення
навчання та перевірки знань з питань охорони праці, наказом №6-011 від 04.01.2018р., створена
комісія для перевірки знань з охорони праці відповідно до п.3.10 НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове
положення про порядок проведення навчання й перевірки знань з питань щодо охорони праці».
1. Для здійснення відомчого нагляду за утриманням та безпечною експлуатацією
вантажопідіймальних кранів і машин, знімних вантажозахоплювальних пристроїв, кранових
колій, тари відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.01-07 “Правила будови і безпечної експлуатації
вантажопідіймальних кранів”, НПАОП 0.00-5.20-94 “Типова інструкція для інженернотехнічних працівників, які здійснюють нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією
вантажопідіймальних кранів” - призначено (наказ №8-ОП від 03.01.2018р.) головного інженера
ТКАЧУКА Олега Леонідовича (Посвідчення №154/73-1-16/264) який пройшов навчання і
виявив потрібні знання наступних законодавчих та нормативно-правових актів: Законодавчі
акти з ОП, НПАОП 0.00-1.01-07 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних
кранів, НПАОП 0.00-1.76-15 правила безпеки системи газопостачання, НПАОП 40.1-1.21-98
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, НПАОП 0.00-1.15-07 Правила
під час виконання робіт на висоті, НПАОП 0.00-1.62-12 Правила ОП на автомобільному
транспорті, НПАОП 0.00-1.59-87 Правила будови і безпечної експлуатації посудин що
працюють під тиском, НПАОП 0.00-1.71-13 Правила ОП під час роботи з інструментом та
пристроями, НПАОП 45.2-7.02-12 ДБН А.3.2-2-2009 системи стандартів безпеки праці. Охорона
праці та промислова безпека у будівництві, НПАОП 28.52-1.31 ПОП під час зварювання
металів, ПБЕЕС 4кв.гр., допуску до і понад 1000В.
2. Відповідальним за утримання у справному стані вантажопідіймальних кранів і
машин, знімних вантажозахоплювальних пристроїв, тари, кранової колії, відповідно до вимог
НПАОП 0.00-1.01-07 “Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів”,
НПАОП 0.00-5.07-94 “Типова інструкція для осіб, відповідальних за утриманням
вантажопідіймальних кранів в справному стані” призначено (наказ №8-ОП від
03.01.2018р.)головного механіка КОЛОДЧУКА Сергія Івановича . Який пройшов навчання і
виявив потрібні знання наступних законодавчих та нормативно-правових актів: Законодавчі
акти з ОП, НПАОП 0.00-1.01-07 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних
кранів, НПАОП 0.00-1.76-15 правила безпеки системи газопостачання, НПАОП 40.1-1.21-98
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, НПАОП 0.00-1.15-07 Правила
під час виконання робіт на висоті, НПАОП 0.00-1.62-12 Правила ОП на автомобільному
транспорті, НПАОП 0.00-1.59-87 Правила будови і безпечної експлуатації посудин що
працюють під тиском, НПАОП 0.00-1.71-13 Правила ОП під час роботи з інструментом та
пристроями, НПАОП 45.2-7.02-12 ДБН А.3.2-2-2009 системи стандартів безпеки праці. Охорона

праці та промислова безпека у будівництві, НПАОП 28.52-1.31 ПОП під час зварювання
металів, ПБЕЕС 4кв.гр., допуску до і понад 1000В. Посвідчення №154/73 - 3 - 16/265
3. Відповідальними особами за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними
кранами і машинами, знімними вантажозахоплювальними пристроями, тарою, справним
станом кранових колій відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.01-07 “Правила будови і безпечної
експлуатації вантажопідіймальних кранів”, НПАОП 0.00-5.06-94 “Типова інструкція для осіб,
відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами”, за утримання у
справному стані кранових колій призначено (наказ №8-ОП від 03.01.2018р.): - виконавців робіт
будівельно-монтажної дільниці ВІННИЦЬКОГО П.Г., Посвідчення №154/73-6-16268, який
пройшов навчання і виявив потрібні знання наступних законодавчих та нормативно-правових
актів: Законодавчі акти з ОП, НПАОП 0.00-1.01-07 Правила будови і безпечної експлуатації
вантажопідіймальних кранів, НПАОП 0.00-1.76-15 правила безпеки системи газопостачання,
НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, НПАОП
0.00-1.15-07 Правила під час виконання робіт на висоті, НПАОП 0.00-1.62-12 Правила ОП на
автомобільному транспорті, НПАОП 0.00-1.59-87 Правила будови і безпечної експлуатації
посудин що працюють під тиском, НПАОП 0.00-1.71-13 Правила ОП під час роботи з
інструментом та пристроями, НПАОП 45.2-7.02-12 ДБН А.3.2-2-2009 системи стандартів
безпеки праці. Охорона праці та промислова безпека у будівництві, НПАОП 28.52-1.31 ПОП під
час зварювання металів, ПБЕЕС 4кв.гр., допуску до і понад 1000В
ГИЧАКА І.П., Посвідчення №445-13/17, який пройшов навчання і виявив потрібні
знання наступних законодавчих та нормативно-правових актів: НПАОП 0.00-1.62-12 ПОП на
автотранспорті, НПАОП 0.00-1.75-15 ПОП під час вант.-розвантаж.робіт, НПАОП 0.00-1.59-87
ПББЕ посудин, що працюють під тиском, НПАОП 28.52-1.31-13 ПОП під час зварювання
металів, НПАОП 0.00-76-15 ПБ систем газопостачання, ДБН А.3.2-2-2009 ОП і пром.без.в
будівництві, НПАОП 0.00-1.15-07 ПОП під час виконання робіт на висоті, НПАОП 0.00-1.71-13
ПОП під час роб.зінстр. та пристроями, НПАОП 40.1-1.21-98 ПБЕЕС 2 кв.гр. до 1000В.
4. Відповідальним по нагляду, технічним станом та експлуатацією посудин, що
працюють під тиском, відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.59-87 “Правила безпеки та
безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском” призначено (наказ №8-ОП від
03.01.2018р.)головного механіка КОЛОДЧУКА Сергія Івановича .
5. Відповідальними за справний стан та безпечну дію посудин, що працюють під
тиском, відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.59-87 “Правила безпеки та безпечної експлуатації
посудин, що працюють під тиском” призначено(наказ №8-ОП від 03.01.2018р.), головного
механіка КОЛОДЧУКА С.І., виконавців робіт будівельно-монтажних дільниць
ВІННИЦЬКОГО П.Г., ГИЧАКА І.П.
6. Відповідальним за справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства
ДП «Вінницьке ІБУ», відповідно до вимог НПАОП 40.1-1.21-98 “Правила безпечної
експлуатації електроустановок споживачів” призначено(наказ №8-ОП від 03.01.2018р.),
головного механіка КОЛОДЧУКА Сергія Івановича, на час його відсутності, відповідальним
за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства відповідно до вимог НПАОП
40.1- 1.21-98 “Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів” призначено (наказ
№8-ОП від 03.01.2018р.) головного інженера ТКАЧУКА Олега Леонідовича.
7. Відповідальними за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства
будівельно-монтажних дільниць та підрозділів підприємства, відповідно до вимог НПАОП
40.1- 1.21-98 “Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів”
призначено(наказ №8-ОП від 03.01.2018р.), виконавців робіт будівельно-монтажних дільниць
ВІННИЦЬКОГО П.Г., ГИЧАКА І.П.
8. Відповідальним по нагляду за технічним станом та експлуатацією
газополум’яного обладнання відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.76-15 “Правила безпеки
систем газопостачання ” призначено (наказ №8-ОП від 03.01.2018р.)головного механіка
КОЛОДЧУКА С.І.

9. Відповідальними за безпечну експлуатацію газополум’яного обладнання
відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.76-15 “Правила безпеки систем газопостачання ”
призначено (наказ №8-ОП від 03.01.2018р.) - на підприємстві ДП «Вінницьке ІБУ» головного
механіка КОЛОДЧУКА С.І., на будівельно-монтажних дільницях: виконавців робіт
ВІННИЦЬКОГО П.Г., ГИЧАКА І.П.
10. Відповідальним за безпечне проведення робіт підвищеної небезпеки на
автотранспорті призначено (наказ №8-ОП), головного механіка КОЛОДЧУКА С.І.
11. Відповідальним за експлуатацією та технічним станом автотракторної техніки
призначено (наказ №8-ОП від 03.01.2018р.), головного механіка КОЛОДЧУКА С.І.
12. Відповідальними за безпечне проведення робіт підвищеної небезпеки при
виконанні будівельно - монтажних робіт призначено(наказ №8-ОП від 03.01.2018р.)
- виконавців робіт будівельно-монтажних дільниць ВІННИЦЬКОГО П.Г., ГИЧАКА
І.П.
13. Відповідальними за утримання в справному стані та безпечну експлуатацію
верстального обладнання, інструмента та пристроїв призначено (наказ №8-ОП від
03.01.2018р.)головного механіка КОЛОДЧУКА С.І., виконавців робіт на будівельномонтажних дільницях ВІННИЦЬКОГО П.Г., ГИЧАКА І.П.
14. Відповідальними за утримання в справному стані та безпечну експлуатацію
будівель, споруд, складських приміщень, майстерень, побутових приміщень
призначено(наказ №8-011 від 03.01.2018р.)головного механіка КОЛОДЧУКА С.І.,
виконавців робіт будівельно-монтажних дільниць ВІННИЦЬКОГО П.Г., ГИЧАКА І.П.
В підприємстві ДП «Вінницьке ІБУ» діють норми безкоштовної видачі спеціального
одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту.
Перелік та кількість засобів захисту які застосовуються при виконанні робіт з підвищеною
небезпекою вказаний в таблиці 1.
№
Професія, посада
Найменування засобів індивідуального захисту
Термін
з/п
носіння,
міс.
Костюм брезентовий
12
Черевики шкіряні
12
Рукавиці брезентові
1
1.
Арматурщик
Каска
до зносу
Під час установлення та укладання арматури на
зовнішніх роботах взимку додатково: куртка
бавовняна на утеплювальній прокладці
36
Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці
36
Напівчоботи утеплені
36
2.
Бетоняр
Костюм брезентовий
12
Чоботи гумові
18
Черевики шкіряні
12
Рукавиці комбініровані
до зносу
Каска
до зносу
На роботах з віброінструментом:
Рукавиці антивібраційні, замість рукавиць
комбінірованих
Навушники протишумові
На зовнішніх роботах зимою, додатково:

2
до зносу

3.

4.

5

Куртка бавовняна на утепленій прокладці
Штани бавовняні на утепленій прокладці

36
36

Напівчоботи утеплені

36

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні на несковській підошві

10
12

Рукавиці з налодонниками з вінілшкіри - Т
преривчастої
Каска
Верхолаз
Пояс запобіжний лямковий
Пояс безлямковий
На зовнішніх роботах взимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
Костюм бавоняний з вогнезахисним просоченням або
костюм зварника
Черевики шкіряні
Електрогазозварник Рукавиці брезентові
Рукавиці-краги
На зовнішніх роботах взимку всім додатково:
Куртка бавоняна з вогнезахисним просоченням на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
Додатково для електрозварника:
Окуляри захисні
Рукавички гумові
Напівкомбінезон бавоняний
Черевики шкіряні
Рукавиці з налодонниками із вінілісшкіри - Т
Муляр
переривистої
Каска
Пояс запобіжний безлямкоий ПБ зі стропом
стрічковим К20
На зовнішніх роботах взимку додатково:

2
до зносу
до зносу
до зносу
36
36
36
12
12
1
1
36
48
до зносу
чергові
12
12
2
до зносу
до зносу

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

36

Брюки бавоняні на утеплювальній прокладці

36

Напівчоботи утеплені

36

Костюм бавоняний
Рукавиці комбініровані

12
1

6.

7.

8.

Водій вантажного
автомобіля

Водій легкового
автомобіля

Стропальник

9.

Машиніст крана
автомобільного

виконавець робіт;
головний механік;
головний інженер;
10. інженер з О.П.;
заст.керівника з
мтз;

11. Машиніст крана

24

Жилет сигнальний
Зимою додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені

36
12

Костюм бавоняний
Рукавиці бавоняні

12
12

Жилет сигнальний
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені

24
36
36

Комбінезон бавовняний
Черевики шкіряні на неслизькій підошві
Рукавиці брезентові
Каска-жовтого кольору
Жилет сигнальний - жовтого кольру
Сорочка - блакитного кольору
Пов’язка - червоного кольору

12
12
1
до зносу
12
12
12

На зовнішніх роботах зимою, додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
Брюки бавоняні на утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
Комбінезон бавоняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Жилет сигнальний

36
36
12
12
12
до зносу
12

Каска

до зносу

Під час роботи у мокрих умовах додатково:
Чоботи гумові
На зовнішніх роботах взимку додатково:
Куртка бавоняна на утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
Костюм бавоняний
Плащ з водостійкого матеріалу
Черевики шкіряні
Рукавиці комбініровані
Зимою додатково:
Куртка бавоняна на утепленій підкладці
Напівчоботи утеплені
Комбінезон бавоняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Жилет сигнальний
Каска
Під час роботи у мокрих умовах додатково:
Чоботи гумові

12
36
36
36
18
24
12
2
36
36
12
12
до зносу
12
до зносу
12

баштового

12. Монтажник

13. Бетоняр

На зовнішніх роботах взимку додатково:
Куртка бавоняна на утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
Пояс запобіжний безлямкоий ПБ зі стропом
стрічковим К20
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні на несслизькій підошві
Рукавиці з надолонниками із вінілісшкіри-Т
переривистої
Каска
На зовнішніх роботах взимку додатково:
Куртка бавоняна на утеплювальній прокладці
Брюки бавоняні на утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
Костюм брезентовий
Чоботи гумові
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Каска
На роботах з віброінструментом:
Рукавиці антивібраційні замість рукавиць
комбінованих
Навушники протишумові
На зовнішніх роботах взимку додатково:
Куртка бавоняна на утеплювальній прокладці
Брюки бавоняні на утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
Костюм бавоняний
Черевики шкіряні на неслизькій підошві

14. Підсобний
робітник

15. Бляхар

Рукавиці з налодонниками з вінілшкіри -Т
переривчастої
Каска
На зовнішніх роботах зимою додатково:
Куртка бавоняна на утепленій прокладці
Штани бавоняні на утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
Костюм бавоняний
Черевики шкіряні на неслизькій підошві
Рукавиці з налодонниками з вінілшкіри - Т
переривчастої
На зовнішніх роботах зимою додатково:
Куртка бавоняна на утепленій прокладці
Штани бавоняні на утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені

36
36
36
до зносу
10
12
2
до зносу
36
36
36
10
18
12
до зносу
до зносу
2
до зносу
36
36
36
12
12
1
до зносу
36
36
36
12
12
1

36
36
36

1. Засоби індувідуального захисту (запобіжний пояс - типу ПБ, строп стрічковий СС1,
канат страхувальний, діелектричні калоші та рукавиці, діелектричний гумовий килим.
Захисні окуляри, респіратор, протигаз, захисний шолом, каска тощо) робітникам усіх
професій видаються в залежності від характеру та умов робіт, що виконуються, як
чергові, якщо їх видача не передбачена цими Нормами.
2. Під час виконання робіт на мокрому грунті й у воді, видаються додатково - чоботи
гумові чергові, якщо їх видача не передбачина цими Нормами.
3. Норми розроблені на підставі Наказу Державного комітету України по нагляду за
охороною праці від 17.05.2004 року № - 126.
Відповідно до п. 3.6 НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення
працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами
індивідуального захисту » наказом №7-ОП створена комісія для прийому та перевірки
313 (засобів індивідуального захисту), що надходять на підприємство, на їх відповідність
ГОСТам ДСТУ технічним умовам, визначення міри зносу 313 після користування та
списання 313 що зробилися непридатними.
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 та перевірку
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 25.10.2011 р. №1107 «Про затвердження Порядку видачів дозволів
на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин,
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки».
8. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».
9. НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила ОП під час роботи з інструментом та пристроями».
10. Положення про службу охорони праці, затверджене наказом №1-ОП від 03.01.2018р.
11. Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони
праці, затверджене наказом № 2-ОП, від 03.01.2018р.
12. Програма вступного інструктажу, первинного, повторного та цільового інструктажу
затверджена наказом №3-ОП від 03.01.2018р.
13. Інструкції з питань охор^щішаціщідприємства 1-176 , затверджені наказом №4-ОП від
03.01.2018р.
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