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Додаток 8
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2018 р. № 48)
//

ДЕКЛАРАЦІЯ
.
нічної бази вимогам зако й ^ авства з ідита^
о:і^они праці

відповідйостгніатеріг ~
Відомості про роботодавця:

/,
/а
ЯВРЖАВНЕ ПТЯПРИЄМГТВО «ВІННИЦЬКИЙ ЕКСПР.РТО-Т1-ХНІЧНИЙ ТТКЙТР*
особи.
для юридичної особи: найменування юридичної особи,

Г

провулок Цегельний, 12, місто Вінниця, 21020______ ^
мІсцезнаходження,

21727350
код згідно з ЄДРПОУ,

Виконуючий обов’язки директора - Гнатюк Богдан Йосипович_
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

______________________ (0432) 52 46 14________________________
номер телефону, телефаксу

_бруіпеІс@икг.пеІ__
адреса електронної пошти;

Вінницька область
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) мащин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди _договір_відсутній___________________________
(найменування страхової компанії.
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони п р ац і__

не

ПРОВОДИВСЯ

(дата проведення аудиту)

Я,_Гнатюк Богдан Йосипович_
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

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 та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання
підвищеної небезпеки: Експертиза стану охорони праці та безпеки промислового виробництва
суб’єктів господарювання, які виконують роботи та/або експлуатзчоть обладнання підвищеної
небезпеки :
1. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3метра. (п. 6 Додатку 6 П орядку...);
2. Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому
просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах), (п.8 Додатку 6 П орядку...);
3. Роботи в діючих електроустановка напругою понад 1000В та в зонах дії струму високої частоти
(п. 16 Додатку 6 П орядку...);
4. Експертиза стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єктів
господарювання, які виконують роботи та / або експлуатують обладнання підвищеної небезпеки (п.
17 Додатку 6 П орядку...);______________________________________________________________________
ЦІЄЮ

(найменування виду робіт, підвищеної небезпеки та/або мащин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер
партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання, відповідного дозволу)

На підприємстві працює 37 чоловік, з них 15 експертів технічних з промислової безпеки, які
виконують роботи підвищеної небезпеки, а саме: Кондратюк Олег Михайлович, ,Ребяк Андрій
Всеволодович, Гончар Олександр Петрович, Дубровін Олександр Дмитрович, Кобевнік Сергій
Васильович, Кобевнік Андрій Васильович, Шепіло Сергій Євгенович, Бабій Ірина Романівна, Лешок
Ольга Анатолівна, Акішов Сергій Павлович, Єрмаков Денис Ю рійович, Самойлюк Ігор Євгенович,
Кілімінчук Володмир Іванович. Зубко Людмила Євгенівна._______________________________________
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм.

Підприємство знаходится в орендованому приміщення згідно договору суборенди нежитлового
приміщення № 6.01/09/17 від 1.10.2017р.________________________________________________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

ҐУ
'

Тнттті в і д о м о с т і :

На підприємстві відповідальний за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки, виконуючий обов’язки директора ДП «Вінницький ЕТЦ>> Гнатюк Богдан
Йосипович.
Наказом від 31.12.2015 № 280 призначено відповідальним за ведення роботи з питань охорони праці
на підприємстві та актуалізацію актів законодавства і нормативно-правових актів Гаєвика Генадія
Васильовича.__________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

Наказом від 31.12.2015 № 280 призначено відповідальним за електробезпеку на підприємстві
Кондратюуа Олега Михайловича
Наказом від 31.12.2015 № 280 призначено відповідальним за протипожежну безпеку Янкового
Леоніда Петровича
Наказами призначено відповідальних осіб за виконання робіт підвищеної небезпеки по структурним
підрозділам.____________________________________________________________________________ ‘
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Служба охорони праці, в особі відповідальної за ведення роботи з питань охорони праці на
підприємстві та актуалізацію актів законодавства і нормативно-правових актів, створена на підставі
наказу від 18.01.2018р. №10. На підприємстві розроблено та затверджено Положення про систему
управління охороною праці від 04.05.2011р. №95; Положення про службу охорони праці від
04.05.2011р. № 95;_____________________________________________________________________________
наявністю служби охорони праці,

В ДП «Вінницький ЕТЦ» розроблено та затверджено Положення про порядок проведення навчання і
перевірки знань з питань охорони праці црацівників від 04.05.2011р. №95.
Посадові особи підприємства та всі технічні експерти проходять попереднє та періодичне навчання
та перевірку знань з питань охорони праці у відповідних учбових центрах по напрямкам діяльності,
зокрема у державному підприємстві «Головний навчально-методичний центр Держпраці», Асоціація
«Укрексперт», Центр сертифікації при УТ НКТД.
Проведено медогляд 18.05.2018р. (всього оглянуто 15 чол.) в КП "Міський лікувально-діагностичний
центр". Отримані медичні довідки про проходження обов’язкових попередніх та періодичних
психіатричних оглядів. Отримані сертифікати про проходження наркологічного огляду.
На підприємстві з працівниками проводяться інструктажі з питань охорони праці (вступний,
первинний, повторний, позаплановий, цільовий), інформація про проведення інструктажу заноситься
до відповідних журналів. Програма вступного інструктажу, затверджена наказом від 04.05.2011 року
№95.
Згідно з положенням розроблені та затверджені інструкції з охорони праці по професіям та видам
робіт, згідно наказу: від 31.12.2015р. №284._____________________________________________________
Інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

На підприємстві є паспорта та інша експлуатаційна документація на устаткування, обладнання,
машини,
механізми,
по
виробничим
підрозділам,
що
використовують
таке
обладнання.___________________________________________________________________________________
експлуатаційної документації,

Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту
згідно норм видачі, відповідно до Колективного договору від 27.06.2017 року, реєстраційний номер
288 від 30.06.2017 року та Норм безплатної видачі спеціального одягу, епеціального взуття та інших
засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості
(НПАОП 0.00-3.07-09, Наказ Держгірпромнагляду від 16.04.2009р.№ 62.)
Засоби ін пиві дуального захисту зберігаються в належному стані та випробовуються________________
засобів індивідуального захисту,

Підприємством В СІЧНІ 2012 року отриманий від Державної служби гірничого нагляду та промислової
безпеки України дозвіл №158.12.30 з терміном дії дозволу до 16.01.2017р., та продовжений в січні
2017 року Державною службою України з питань праці терміном дії дозволу до 16.01.2022р., на
виконання робіт підвищеної небезпеки (п.1 ДОД.2 Порядку...), технічний огляд, випробування,
експертне обстеження, технічне діагностування машин, механізмів, устаткування підвищеної
небезпеки, згідно дод. з Порядку...
Проведено атестацію електровимірювальної лабораторії, лабораторії технологічного діагностування
та санітарно-гігієнічної лабораторії з отриманням відповідних дозвільних документів.

Підприємство у своїй власності має:
транспортні засоби;
обладнання (прилади, устаткування), що проходить періодичне калібрування та повірку,
відповідно до вимог чинного законодавства;
РІа підприємстві наявна необхідна нормативно-правова, матеріально - технічна база та навчальнометодичне забезпечення (лабораторії та виробничих відділів), стендів відповідають нормативноправовим актам з охорони праці________________________________________________________________
нормативно-правовоХда»іій8теЕІаш>но-технічної бази навчально-методичного забезпечення)
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Примітки:

(ініціали та прізвище)

суб'єктів госп^
_________ и

.,,^'г-їіЄрн|іоріальному

1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на
експлуатацію (застосування) мащин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через
свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.".

