ДЕКЛАРАЦІЯ
бстГматеріально-технічної бази роботодавця
могам законодавства з питань охорони праці
та промислової безпеки
юсті

про

роботодавця

Товариство

з

обмеженою

відповідальністю

Мтшиькіїй агрегатний завод”
місце державної реєстрації виконавчий комітет Вінницької міської ради
код платника податків згідно з ЄДРПОУ
34964131
код виду діяльності згідно з КВЕД
28.13________
прізвище, ім'я та по батькові керівника директор Піддубняк Олександр Федорович
місце (адреса) експлуатації устаковання підвищеної небезпеки _____ м. Вінниця,___________
вул. Острозького, 3 ___________________________________________________________
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої ш к о д и _______________________________
(найменування страхової ком панії,_________________________________________________
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Я , Піддубняк Олександр Федорович, ____________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи )

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов
праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання таких р о б іт
підвищеної небезпеки:
1 Ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи, що виконуються на висоті
понад 1,3 м.________________________________________________ ______________
Кількість робочих місць - 20, в т.ч. на яких існує ризик виникнення травм - 20 ро
бочих місць______________________ _________________________________________
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

На території ТОВ •“Вінницький агрегатний завод” знаходиться 8 основних
будівель, в яких розміщені виробничі цехи та дільниці, а також адміністративнопобутові приміщення.
кількість будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів
підрозділів)

(цехів, дільниць, структурних

Інші відомості Директор ТОВ “Вінницький агрегатний завод"Піддубняк О.Ф
пройшов чергове навчання і перевірку знань законодавчих актів з охорони праці в
ДГІ ТОВ «Синтез-Союз» (Посвідчення №26-13-16, протокол №21 від 17.02.2016 р.).
Наказом №32-в від 18.10.2012 року створено службу охорони праці на
підприємстві
під керівництвом
начальника бюро
охорони праці___та
навколишнього середовища Огородника В.П., який пройшов чергове навчання і
перевірку знань законодавчих актів з охорони праці в Д П ТОВ «Синтез-Соїоз»
( посвідчення №252-28-16, протокол № 252 від 27.09.2016 року).
Вхід.
■

№'• 05 ?яЖ\

Відповідальними особами за виконання ремонтних, монтажних, будівельних
та інших робіт, що виконуються на висоті понад 1,3 м, наказом директора заводу
№ 01-в від 09.02.2018 року призначено начальника служби обслуговування

виробництва (СОВ) заводу Лисака М.В., (посвідчення Д П ТОВ «Синтез-Союз*
№122-19-17, протокол №122 від 11.04.2017 року), заступника начальника СОВ
Гетьмана А.В., заступника начальника СОВ Тютюнника В.П., начальника
дільниці Ш веця О. С., майстра СОВ Видавського А.А. (протокол чергової перевірки
знань з питань охорони праці № 18/1 від 05.03.2018 року).
Працівники, які виконують роботи на висоті (електромонтери - 8 чол.,
слюсарі-ремонтники - 1 0 чол., маляр - 1 чол., покрівельник І чол.), згідно вимог
Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з охорони
праці проходять щорічне спеціальне навчання і перевірку знань з безпечного
виконання робіт з дотриманням вимог інструкцій з охорони праці для своєї
професії та інструкції з охорони праці №>18 для працюючих на висоті, інструкції з
електробезпеки №я!Е, пожежної безпеки №4П, надання першої медичної допомоги,
дії в аварійних ситуаціях.
Інструкції з охорони праці затверджені наказом по ТОВ ВАЗ №27-в від
30.08.2016 року.
З працівниками, які виконують роботи підвищеної небезпеки, проводяться всі
види інструктажів з питань охорони праці (вступний, первинний, повторний,
позаплановий, цільовий).
Працівники забезпечуються_____спецодягом, спецвзуттям і засобами
індивідуального захисту згідно діючих норм і колективного договору.
-

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань

про

охорони праці та промислової безпеки, наявність служби охорони праці, інструкцій, інформації
проведення
навчання
та
інструктажу
з
питань
охорони
праці.

експлуатаційної

документації, засобів індивідуального захисту,
>ї б^зи, навчально-методичного забезпечення)

нормативно-правової

та

О. Ф.Піддубняк
(ініціали та прізвище)

(^ґровака у журналі обліку суб'єктів
^територіальному органі Держгірпромнагляду
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