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

0О & О :

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки
Відомості про роботодавця:
ТОВ «Енергобілд»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи.

21050. м.Вінниця. вул. М. Оводова, буд. 64. оф. 4
місце її державної реєстрації,

йол ЄДРПОУ 41430421 КВЕД: 43.21 Електромонтажні роботи
код платника податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД

Шевчук Олександт) Анатолійович____________
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 державно
податкової служби і мають відмітку в паспорті);

тел. (097) 067-22-12
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

21050. м.Вінниця. вул. М. Оводова, буд. 64, оф. 4
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин,
механізмів, устаковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
_____(зазначається в разі наявності)
(найменування страхової компанії.

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Я. Шевчук Олександр Анатолійович
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи — підприємця)

ЦІЄЮ декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавс'еі з
питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) та ; <
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:

Роботи, ЩО виконуються на висоті понад 1.3 метра ( п 6 дод. 6 ПКМУ № 48) та Роботи в діючих
елеектроустановках напругою понад 1ОООВ ( п 6 дод. 6 ПКМУ № 48)
(найменування виду побіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування

Устаткування
шурупокрут
акумуляторний
12т.; електродршь
1шт.
_____
______ :_______—
..........
....,___ - ___
___ ,__,___ акумуляторний - __,.
машини кутові шліфувальні акумуляторні - 2шт.; сигнальні стрічки: знаки безпеки переносні:
переносні дорожні знаки спеиіальні: штахетні бар’єри.: риштування будівельні.; прилади

:

.

і

зий типу ФЛ12-К1. канат рятувальний шнуровий типу ФШ12
азШтонаттеШ^ЩШу^^Ші У/лм-ЗУ 50.; каски захисні.: елекроінструменти з ізольовани
літами. адміністратор
а.
/7 X* / / .

,
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Кількість робочих міст на яких існує підвищений ризик виникнення травм:
4 робочі місця на яких існує підвищений ризик виникнення травм, жінок, інвалідів та
неповнолітніх немає.
Кількість будівель і споруд (приміщень виробничих об'єктів (иехів. дільниць, структурних
підрозділів): Товариство орендує нежитлові приміщення для розташування офісу та використову;
санітарно-побутові приміщення що надаються замовником робіт.
піпвишеної небедпеки. їх марка, номер паптії. дата виготовлення, країна походження, які
ВИКОНУЮТЬСЯта/або експлуатуються (застосовуютьсяі без отримання відповідного дюволу. кількість
робочих місць, в ТОМУчислі тих, на яких ІСНУЄпідвищений рюик виникнення травм, будівель і
СПОРУД (примішеньї. виробничих об’єктів <иехів. лільншіь. СТРУКТУРНИХ підрозділів)

Інші відомості:
Прізвище, ім'я та по батькові осіб відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань
охорони праиі та промислової безпеки:
На ТОВ « Енергобілд» наказами по підприємству призначені;
Відповідальний за стан умов та безпечну організацію праці в цілому, директор
підприємства Шевчук О. А.
- Відповідальний за стан ОП на підприємстві - інженер Сосновський Я, М. наказ №10 від
16.02 .2018р)
Наявність служби охорони праиі:
На підприємстві наказом № 9 від 16.02.2018 року
створена служба з охорони праці,
Інформаиія про інструкиії з ОП: На підприємстві розроблені та затверджені інструкції з
охороні праці по професіям та видам робіт згідно положення:
Наказ № 4 від 16.02. 2018 року; Наказ №3-ОП від 16.02.2018 року;
Інформаиія про проведення навчання та інструктажів з питань охорони праиі:
На підприємстві згідно наказу № 8 від 16.02.2018 року всі працівники підприємства проходять
перевірку знань з питань ОП в спеціалізованих навчальних закладах.
Прізвище та імя
по батькові

Посада

№ посвідчення, дата
навчання з охорони
праці

№ посвідчення, дата
навчання з охорони
праці,електробезпека,П
ТЕЕсп,ПБЕЕсп

Місце проведення
навчання

Шевчук
Олександр
Анатолійович

Директор

№145
Від 20.02.2018р.

№145
Від 20.02.2018р.
V гр.

ДП ТОВ «Скнте3Союз» -«УКК:>

Сосновський
Ярослав
Михайлович

Інженер
відповідальний за
ОП

№214-20
Від 12.04.2018 р.

№214-20
від 12.04.2018 р.
V гр.

МКП «ПІК»

Іщенко Олексій
Валерійович

Електромонтер

№120
Від 20.02.2018р.

№120
від 20.02.2018 р.
IV гр

ДП ТОВ «СннтезСоюз» -«УКК»

Нагорний Віталій
Олександрович

Електромонтер

№ І5І
Від 20.02.2018р.

№ 151
Від 20.02.2018 р.
V гр.

ДП ТОВ «СинтезСоюз» -«УКК;-

Відун Владислав
Юрійович

Електромонтер

№121
Від 20.02,2018р.

№121
Від 20.02.2018 р.
V гр.

ДП ТОВ «Синтез ■
Союз» -«УКК:.

Палікопа
Олександр
Олександрович

Електромонтер

№ 152
Від 20.02.2018р.

№ 152
Від 20.02.2018 р.
III гр

ДП ТОВ «СинтезСоюз» -«УКК:;

\

На підприємстві наказом № З- ОП від 16.02.2918 року затверджено та введено у дію положення
про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, затверджені
положення про систему управління охороною праці, затверджені положення про службу. З
працівниками проводяться інструктажі з охорони праці у відповідності до вимог чинного
законодавства
Екстуатаиійна документація: На підприємстві є паспорта та інша експлуатаційна документац]я
на устаткування, обладнання, машини, механізми.
Забезпечення особами індивідуального захисту:
Працівники підприємства згідно наказу № 14 від 16.02.2018 року забезпечені спецодягом,
спецвзуттям і засобами індивідуального захисту, миючими засобами згідно Норм видачі
спецодягу та інших засобів індивідуального захисту у відповідності до чинних нормативних актів;
Нормативно-правова, матеріально-технічна база, навчально-методичне забезпечення:
На підприємстві існує необхідна нормативно-правова, матеріально-технічна база та навчально
методичне забезпечення.
ІІІ^чук Олександр Анатолійович_________________________________________
(прізвіше; ім’я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці
І промислс^ірГ^пеки, наявність служби охорони праці, інструкцій, інформації про проведення навчання та
нбірукіажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,
нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

А. О. Шевчук
(ініціали та прізвище)

(і,- Чч
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Примітка. Фізична особа — підприємець проставляє печатку в разі її наявності.
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