Додаток 8
до Порядку

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності 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
т е х н ік и

для

СІЛЬСЬКОГО т а
код

л іс о в о г о

виду

господарства»
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. (04355Ї 2-14-04; 2-31-37.

Е-таіІ; аегота8Ь.кга8пе(й).икг.пе<:______

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
відповідальності
перед
третіми
особами
наслідків
можливої
шкоди
_______

страхування
стосовно

цивільної
відшкодування

(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)

декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та
умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання
робіт підвищеної небезпеки: ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи що
виконуються на висоті 1,3 м, крім робіт верхолазних, що виконуються на висоті
5 м і більше.
ЦІЄЮ

Кількість робочих місць - 12 (дванадцять), в тому числі тих, на яких існує
підвищений ризик виникнення травм, а саме:
Елетрогазозварювальник - 10 робочих місць, 8 чоловік;
Електрик з ремонту і обслуговування електроустаткування 2 робочих місця,
2 чол.
Кількість будівель, споруд, виробничих суб’єктів: ремонтна мастерня цехи
№ 1,№2,№3,№4,№5.
Затверджено наказом відповідальна особа за безпечне ведення робіт в
електроустановках, наказ № 37 від 14.05.2018 р. на енергетика Муляревича
Ю.В. № посвідчення 247/18-9 від 25.04.2018 і).івддане ДП «Вінницький ЕТЦ».
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Інші відомості:
Генеральний директор Пономар Ю. В. із: Законодавчих актів з
охорони праці, надання першої допомоги потерпілим, пожежної безпеки,
електробезпеки; ПБЕЕС (III кв.гр. допуску до 1000 В) (НПАОП 40.1-1.21-98);
ІТБІБЕ 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 22.03.2018 р., 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»);
головний енергетик Муляревич Ю.В. із: Законодавчих актів з охорони
праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, пожежної безпеки,
електробезпеки; ПБіБЕ посудин, що працюють під тиском (НПАОП 0.00-1.5987); 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. № 39/18-9
від 06.02.2018р., видане ДП «Вінницький ЕТЦ»); ПБСГ (НПАОП 0.00-1.76-15)
(Посв. № 210/15-28 від 16.10.2015р., видані ДП «Вінницький ЕТЦ»); ПБЕЕС (V
кв.гр. допуску до,та понад 1000 В) (НПАОП 40.1-1.21-98) (Посв. № 84/17-11 від
16.03.2017р., видане 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 40.1-1.21-98);
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 28.52-1.31-13 ПОП під
час зварювання металів (Прот. № 155 від 22.03.2018р., ДП «Вінницький ЕТЦ»);
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) - 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).
Робітники, які виконують роботи з підвищеною небезпекою пройшли
спеціальне навчання в спеціалізованих навчальних закладах:
- електрослюсарі Овчарук О.Ф.( посвідчення № 2Р-17-27, 4 кв. гр. видане
ДП Вінницький ЕТЦ 23.03.17 р., остання перевірка 23.03.18 р,).
Бондар А.М. (посв. № 48/17, 4 кв. гр. видане «СО Тиврівські ЕМ», 01.10.15р.остання перевірка знань 20.09.17 р.
- електрозварники: Гапонов, Шеремета О.А., Білоконь Р.М., Устій М.,
Барський А.А., Гончарук О.В., Березовський С.І., Мельнике А.П. пройшли
перевірку знань з питань ОП, протокол № 18 від 14.03.18 р. ПДК підприємства
( II кв. гр. з електробезпеки до 1000 В).
На підприємстві працює 134 чоловік, із них інженерно - технічних
працівників - 16 .чоловік. Постійно діюча комісія призначена наказом № 14 від
02.01.2018 р., яка проводить перевірку знань працівників підприємства з питань
охорони праці. Результати перевірки знань працівників оформляються
протоколом.
На підприємстві функціонує система управління охорони праці,
розроблено положення про службу охорони праці, положення про систему
управління охороною праці, положення про порядок проведення навчання і
перевірки знань з питань охорони праці. Результати проведення інструктажів
реєструються в журналах реєстрації вступного інструктажу з питань охорони
праці, та журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому
місці. Розроблені і введені в дію інструкції з охорони праці, які зареєстровані в
журналі реєстрації та обліку видачі інструкцій з охорони праці. Наказ №23 від
06.03.2017 р.
На підприємстві діють , 95 інструкцій з ОП; для електромонтера по
ремонту та обслуговуванню електрообладнання № 44а; для електромонтера
№ 44; відповідальному за електрогосподарство № 67; при роботі на висоті
№ 31; для електрозварника № 32.
Всі працівники підприємства забезпечені засобами індивідуального
захисту згідно норм.

Перелік засобів індивідуального захисту які використовуються при виконанні
робіт на висоті (таблиця П. та приставних драбин, підмостів (риштувань),
стрем’янок, запобіжних поясів, лазів, які застосовуються при виконанні робіт
на висоті. (Таблиця 2)
Таблиця 1
№
Посада
п/п
Електромонтер
1.

2.

Назва 313

Кількість

Костюм х/б
Черевики
Рукавиці х/б
Окуляри захисні
Діелектричні рукавиці
Пояс запобіжний
Каска захисна
ЕлектрогазОзварювальник Костюм зварника
Черевики
Рукавиці зварника
Маска захисна
Окуляри захисні
Діелектричні рукавиці
Каска захисна
Костюм X. б.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

Таблиця 2
Найменування
Приставна драбина
Розсувна драбина
Запобіжний пояс

Кількість
1
1
1

Протокол випробування, огляду
15.03.2018р.
22.03.2018р.
16.04.2018 р.

Проведено профілактичні випробування електрозахисних засобів від
враження електричним струмом; перевірено опір заземлення контура, опір
ізоляції кабелів зварювального апарата.
Технічний звіт від 21 липня 2017 р.
Підприємство утримує в справному стані установки пожежної
сигналізації та автоматичні установки пожежогасіння. Додатково встановлені
пожежні щити та вогнегасники.

1.
2.
3.
4.

Список наданих нормативних актів з охорони праці:
Конституція України.
Кодекс законів про працю України.
Закон України «Про охорону праці».
Правила пожежної безпеки України.

5.
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.
6.
Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів.
7.
Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями.
8.
Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних
механізмів.
9.
Типові норми безплатної видачі спеціального огляду, спеціального взуття
та інших засобів індивідуального захисту, працівників.
10. Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті.
11. Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під
тиском.
12. Правила охорони праці при зварюванні металів.

Генеральнудиректорі '^ "

Ю. В. Пономар
(ініціали та прізвище)
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Виконавє^у/
Інженер з ОП

В. В. Янишен
(ініціали та прізвище)
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» 20__р.

реєстрована у журналі обліку суб’єктів
у територіальному органі Держпраці
» 20___р. № _____

Примітка. Фізична особа - підприємець цроставляє печатку в разі її наявності.

