ДЕКЛАРАЦІЯ
ЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇБАЗИ-РОБОТОДАВЦЯ
ОДАВСТВА З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА
ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ

ВІДОМОСТІ ПРО роботодавця :
Приватне підприємство (ПП) «ВІННИЦЯРЕМБУД».
Місце державної реєстрації юридичної особи:
21050, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Театральна, будинок 20, офіс 419.
Код ЄДРПОУ 33762742
КВЕД: 41.20 Будівництво житлових та нежитлових будівель.
Директор: Мінчев Іван Миколайович, тел. (0432) 53-10-80
Електронна адреса: УІпгетЬи(1@икг.пе1;
Місце (адреса виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації
(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки):
Роботи виконуються на об’єктах замовника
21050, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Театральна, будинок 20, офіс 419.
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: відсутня.
Інформація ПРО проведення добровільного аудиту з охорони праці:- відсутня.
Я, Мінчев Іван Миколайович, 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:
1. роботи, що виконуються на висоті понад 1,3метра(п.6 Додатку ... 6).
2. роботи верхолазні (п.14 Додатку ... 6).
Кількість робочих місць - З чол., у тому числі тих, на яких існує підвищений
ризик виникнення травм -З чол.( монтажники систем утеплення будівель).
Згідно договору суборенди нежитлових приміщень б/н від 16,03.2018р.,
підприємством орендуються у ТОВ «Вінницябуд» приміщення під офіс за
адресою : м.Вінниця, вул. Театральна, буд. 20, офіс 419 .
Згідно договору оренди частини нежитлового приміщення б/н від
01.05.2013р., підприємством орендуються у ФОП Дзісяк В.Я. приміщення під
склад за адресою: м. Вінниця, вул. Айвазовського, буд. 4.
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Підприємством виконуються роботи, для виконання робіт застосовуються
засоби малої механізації, електроінструмент та присіїрНь .
^ ,,
.
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Керівники підприємства, відповідальні особи пройшли навчання, а саме:
- директор Мінчев І.М. із: Законодавчих актів з охорони праці, пожежної
безпеки, електробезпеки, санітарно - технічного забезпечення, надання
першої долікарняної допомоги потерпілим при непїасних випадках, НПАОП
0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті,
НПАОП 0.00-1.71- 13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом
та пристроями, НПАОП 45.2-7.02-12 (ДБН А.3.2-2-2009 Охорона праці і
промислова безпека в будівництві), ПБЕЕС 4 кв. група допуска в
електроустановках до 1000В- 31.01.2018р. Пр. №28/18 (посв. №27/18-4-18/34,
видане ТОВ «Вінницький обласний НВК»);
-

головний інженер Крилов Д.І. із: Законодавчих актів з охорони праці,
пожежної безпеки, електробезпеки, санітарно - технічного забезпечення,
надання першої долікарняної допомоги потерпілим при нещасних випадках,
НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на
висоті, НПАОП 0.00-1.71- 13 Правила охорони праці під час роботи з
інструментом та пристроями, НПАОП 45.2-7.02-12 (ДБН А.3.2-2-2009
Охорона праці і промислова безпека в будівництві), НПАОП 0.00-1.75-15
Правила охорони праці під час вантажно- розвантажувальних робіт, НПАОП
0.00-1.62-12 Правила охорони праці на автомобільному транспорті, ПБЕЕС 4
кв. група допуска в електроустановках до 1000В- 31.01.2018р. Пр. №28/18
(посв. №27/18-5-18/35, видане ТОВ «Вінницький обласний НВК»).

Виконання робіт виконують монтажники систем утеплення будівель, які
допущені до виконання робіт на висоті, в тому числі верхолазних з
використанням індивідуальних страхувальних засобів, які допущені до
виконання робіт із автовишок та будівельних підйомників.
Працівники підприємства проходять навчання та перевірку знань,
переатестовуються відповідно до чинного законодавства в спеціалізованих
навчальних закладах.
Підприємством виконзлоться роботи, для виконання робіт застосовуються
засоби малої механізації, електроінструмент та пристрої.
Для виконання робіт, що виконуються на висоті понад 1,3 метра та верхолазних
робіт використовуються: каски захисні, пояси запобіжні лямкові типу ШЛ-К,
страхувальні мотузки, драбина металева інв. №15, риштування будівельні
збірно-розбірні рамного типу ЛС - 0,7x100.
Найменування
Драбина металева
Страхувальні мотузки
Запобіжні пояси
Риштування

Кількість (од)

Огляд, випробування (дата)
огляд
випробування

1

0 2 .0 3 .2 0 1 8 р .

0 2 .0 3 .2 0 1 8 р .

3

0 2 .0 3 .2 0 1 8 р .

0 2 .0 3 .2 0 1 8 р .

3

0 2 .0 3 .2 0 1 8 р .

0 2 .0 3 .2 0 1 8 р .

1

0 2 .0 3 .2 0 1 8 р .

0 2 .0 3 .2 0 1 8 р .

будівельне

На підприємстві функціонує система управління охороною праці,
розроблені і діють:
- Положення про систему управління охороною праці;
- Положення про службу охорони праці;
- Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань
охорони праці працівників;
- Положення про видачу нарядів-допусків.
З працівниками підприємства своєчасно, проводяться вступні, первинні,
повторні, позапланові, цільові інструктажі з питань охорони праці у
встановленому законодавством порядку на підставі «Положення про порядок
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці».
Результати проведення вступного інструктажу реєструються в «Журналі
реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці». Результати
проведення первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів
реєструються у «Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці на
робочому місці». Усі журнали реєстрації інструктажів нумеруються,
прошнуровуються, скріплюються печаткою та реєструються.
На підставі Положення про розробку інструкцій, наказами директора
введені в дію інструкції з охорони праці:
- Інструкція з охорони праці для монтажника систем утеплення будинків.
- Інструкція з охорони праці під час роботи на риштуваннях риштувань і
помостах.
- Інструкція з охорони праці з електробезпеки.
- Інструкція з охорони праці при роботі з ручним електроінструментом.
- Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті;
- Тощо.
Інструкції розроблені на основі чинних державних міжгалузевих і галузевих
нормативних актів про охорону праці з урахуванням конкретних умов
виробництва та вимог безпеки.
Інструкції , які діють на підприємстві, зареєстровані в «Журналі реєстрації
інструкцій з охорони праці» у встановленому порядку та видаються працівникам
на руки під підпис.
Наказом №1/1 від 16.03.2018р., виконання функцій служби охорони праці
покладається на головного інженера Крилова Д.І.
Наказом №2 від 16.03.2018р. відповідальною особою за справний стан і
безпечну експлуатацію електрогосцодарства призначений головний інженер
Крилов Д.І., на час його відсутності - директор Мінчев І.М.
Наказом №1 від 16.03.2018р. призначена відповідальна особа за видачу
нарядів-допусків по підприємству - головний інженер Крилов Д.І.

Наказом №3 від 16.03.2018р. призначений відповідальний за виконання
робіт з використанням електроінструменту - головний інженер Крилов Д.І.
Наказом № 4 від 16.03.2018р. призначений відповідальний за утримання,
видачу та випробування засобів захисту - головний інженер Крилов Д.І.
Наказом № 5 від 16.03.2018р. призначений відповідальний за безпечне
виконання робіт на висоті, верхолазних робіт - головний інженер Крилов Д.І.
Згідно наказу №6 від 16.03.2018р. всі працівники при прийомі на роботу
інформуються про умови праці та про наявність на їх робочому місці
небезпечних і шкідливих виробничих факторів, що можуть вплинути на організм
людини.

Перелік нормативно-правовової бази:
Підприємство забезпечене в повному обсязі необхідною нормативнотехнічною літературою та нормативно-правовими актами з питань охорони
праці, а саме:
- Конституція України.
- Закон України «Про охорону праці» .
- НПАОП 45.2-7.02-12 (ДБН А.3.2-2-2009 Охорона праці і промислова безпека в
будівництві),
- НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті.
- НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і
перевірки знань з питань охорони праці.
- НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці.
- НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці.
- НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок
споживачів.
- НПАОП 40.1-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок,
- НПАОП 0.00-1,71- 13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та
пристроями.
- 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» із
змінами, внесеними від 07.02.2018р. постановою Кабінету Міністрів України №
48.
Працівники підприємства, які виконують роботи з підвищеною небезпекою в
пройшли медичний огляд в Вінницькому КП «Міський лікувальнодіагностичний центр» і допущені до виконання робіт підвищеної небезпеки..
Працівникам проведений періодичний психіатричний оглядів. В наявності
є медичні довідки про проходження обов’язкових періодичних психіатричних
оглядів працівників.

Проведений профілактичний наркологічний огляд працівників. Отримані
сертифікати про проходження профілактичного наркологічного огляду
працівників.
Працівники підприємства забезпечуються згідно з норм безкоштовно
спецодягом, спецвзуттям^ та іншими засобами індивідуального захисту,
забезпечуються мийниш5^^р^І|ікрджувальними засобами.

Директор
«

І.М. Мінчев

»

Деклар^ія' здр^^'їрровдна у журналі обліку суб’єктів господарювання у
територіальн^іцу оргаш Дер^Цраці « З / »
7:??о,
20і / р .
№

