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

/

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази
вимогам законодавства з питань охорони праці

еЯ . ^

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «МАЙСТЕР
ПОДІЛЛЯ»
Місцезнаходження юридичної особи : 21027 , м.Вінниця , пров. Добролюбова, 16
Місце її державної реєстрації: 21027 , м.Вінниця , пров. Добролюбова. 16
Прізвище, ім ’я та по батькові керівника ; ГОР ПТИЧУК АЛЛА МИКОЛАЇВНА
(097)857-29-74,, Е-таі1: та5Іег.роді11уа@етаі1.сот
Код платника подпатквів за ЄЛРПОУ 42114557
Код виду діяльності згідно з КВЕП :
43.22 Монтаж водопровідних мереж . систем опалення та кондиціонування
43.34 Малярні роботи та скління
43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи . н.в.і.у.
43.91 Покрівельні роботи
43.21 Електромонтажні роботи
43.39 Інші роботи із завершення будівництва
Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки : на території Вінницької області
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди : Згідно додатку 1
до Порядку і правил проведення обов’язкового страхування цивільної відповідальності
суб’єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на
об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти,
господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарноепідеміологічного характеру, затверджених Постановою КМУ №1788 від 16.11.2002 року
страхування на ТОВ «Майстер Поділля» не здійснюється, оскільки відсутні об’єкти
підвищеної небезпеки.
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці_______■

_______

(дата проведення аудиту)

Я, ГОРДІЙЧУК АЛЛА МИКОЛАЇВНА, директор ТОВ «Майстер Поділля» цією
декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час :
1. Виконання робіт на висоті понад 1,3 метра (п.6 додатку 6 до Порядку (в редакції
постанови КМУ від 7 лютого 2018 р. №48).
Кількість робочих місць, в т.ч. на яких існує ризик виникнення травм :
слюсар - сантехнік - 1 робоче місце ( 2 чол.);
- електромонтажник електричц^,-||д^р)^ установ
місце ( 2 чол.);
- монтажник систем утепленнії бутще іь і ^
місце ( 2 чол,).
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2, Виконання зварювальних робіт (п.19 додатку 6 до Порядку (в редакції постанови
КМУ від 7 лютого 2018 р. №48).
Кількість робочих місць, в т.ч. на яких існує ризик виникнення травм :
електрогазозварник - 1 робоче місце (2 чол.).
3. Зберігання балонів із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним газом (п.18.
додатку 6 до Порядку (в редакції постанови КМУ від 7 лютого 2018 р. №48).
Кількість робочих місць, в т.ч. на яких існує ризик виникнення травм ;
монтажник систем утеплення будівель та споруд - 1 робоче місце (__чол.).
електрогазозварник - 1 робоче місце (2 чол.).
Інші відомості: Відповідно до вимог чинного законодавства загальна відповідальність по
підприємству за стан охорони праці покладається на директора ГОРДІЙЧУК А.М., яка
пройшла навчання та виявила необхідні знання із : «Законодавство України з охорони
праці»; «ПОП під час виконання робіт на висоті» ; «ПОП під час експлуатації обладнання,
що працює під тиском» ; «ПОП під час роботи з інструментами та пристроями» ; «ПБЕЕС»
IV кв. гр. (витяг з протоколу № 23-ОП/3 від 15 червня 2018 р., видане КПТНЗ «Вінницький
навчально-курсовий комбінат ЖКГ»).
Кількість будівель та споруд (приміщень): власні приміщення та споруди
ТОВ «Майстер Поділля» відсутні, роботи виконуються на об’єктах замовника робіт.
Наявність служби з охорони прані : в ТОВ «Майстер Поділля» наказом по
підприємству за №5-р від 08.06.2018р. відповідальним за стан охорони праці по
підприємству призначено ЗАСЛОЦЬКОГО О.Й. - інженера з охорони праці , який пройшов
навчання та перевірку знань на КПТНЗ «Вінницький навчально-курсовий комбінат ЖКГ» з
наступних дисциплін : «Законодавство України з охорони праці» ; «ПОП під час виконання
робіт на висоті» ; «ПОП під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» ; «ПОП під
час роботи з інструментами та пристроями» ; «ПБЕЕС» IV кв. гр. (протокол № 23-ОП/3 від
15 червня 2018 р.).
Головний інженер ОЛІЙНІЧЕНКО В.В. наказом по підприємству за №5-р від
08.06.2018р. призначений відповідальним за стан охорони праці під час виконання робіт на
об'єктах. Пройшов навчання та перевірку знань на КПТНЗ «Вінницький навчально-курсовий
комбінат ЖКГ» з наступних дисциплін : «Законодавство України з охорони праці» ; «ПОП
під час виконання робіт на висоті» ; «ПОП під час експлуатації обладнання, що працює під
тиском» ; «ПОП під час роботи з інструментами та пристроями» ; «ПБЕЕС» IV кв. гр.
(протокол № 23-ОП/3 від 15 червня 2018 р.).
Наказом директора ТОВ «Майстер Поділля» за №2-р від 07.06.2018р. на підприємстві
розроблені та затверджені посадові інструкції та інструкції з охорони праці та за видами
робіт і професій ;
- Інструкція №1 про надання першої домедичної допомоги всім категоріям працівників
підприємства , які потерпіли від нещасних випадків ;
- Інструкція №2 для слюсаря - сантехніка ;
- Інструкція №3 для електрогазозварника ;
- Інструкція № 4 з безпечної експлуатації', зберігання і транспортування балонів (з
киснем, ацетиленом, із зрідженими газами та ін. газами);
- Інструкція № 5 під час роботи з ручним електрифікованим інструментом ;
- Інструкція № 6 під час виконання газонебезпечних робіт ;
- Інструкція № 7 про порядок дій у разі пожежі;
- Інструкція №8 про заходи пожежної безпеки ;
- Інструкція № 9 для електромонтажника.
- Інструкція № 10 для техніка-будівельника ;
- Інструкція №11 для монтажника систем утеплення будівель та споруд ;
- Інструкція №12 при виконанні робіт на висоті.

Наказом директора ТОВ «Майстер Поділля» за №2-р від 07.06.2018р. на
пц[приемстві затверджені та введені в дію ;
Положення про службу з охорони праці на підприємстві;
Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони
праці на підприємстві;
Положення про функціонування системи управління охорони праці на
підприємстві;
Положення про проведення Дня охорони праці на підприємстві.
Наказом директора ТОВ «Майстер Поділля» №11-р від 18.06.2018р.
постійно діючу комісію з питань охорони праці.

створено

Наказом директора ТОВ «Майстер Поділля» №4-р від 07.06.2018р. призначено
відповідальну особу за оформлення та видачу наряд-допусків на виконання робіт, пов'язаних
з підвищеною небезпекою.
Наказом директора ТОВ «Майстер Поділля» №5-р від 07.06.2018р. призначено
відповідальну особу за безпечне виконання робіт на висоті , зварювальних , вогневих робіт
та справний стан , безпечну експлуатацію , перевезення і зберігання балонів з газами.
Навчання та перевірку знань з питань охорони праці працівників в кількості
2-х чол. , у відповідності до наказу №8-р від 22.06.2018р., здійснено на підприємстві
особами, які пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці у КПТНЗ
«Вінницький навчально-курсовий комбінат ЖКГ» (протокол № 1 від 26.06.2018р.).
З працівниками проводяться всі необхідні види інструктажів : вступний, первинний,
повторний (1 раз на З місяці), позаплановий (за потреби) та цільовий (відповідно до вимог
законодавства з охорони праці). Результати вступних інструктажів з працівниками
заносяться в «Журнал реєстрації вступних інструктажів з питань охорони праці», всі інші
види інструктажів заносяться в «Журнал реєстрації інструктажів на робочому місці». Всі
журнали пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою.
Працівники підприємства проходять обов’язкові первинні (при прийомі на роботу) та
періодичні (щорічні) медичні огляди у відповідності до «Порядку проведення медичних
оглядів працівників певних категорій», затвердженого наказом МОЗ України від 21.05.2007р.
за № 246.
Відповідно до ст. 13 ЗУ «Про охорону праці» розроблено та введено в дію, наказом за
№3-р від 08.06.2018р., «Положення про елужбу охорони праці в ТОВ «Майстер Поділля»» , а
наказом за №8-р від 11.06.2018р. - «Положення про порядок проведення навчання і
перевірки знань з питань охорони праці».
На підприємстві ведуться журнали ;
реєстрації вступного інструктажу ;
реєстрації інструктажів на робочому місці;
реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки ;
реєетрації інструктажу з питань техногенної безпеки ;
обліку наряд-допусків на виконання робіт із підвищеною небезпекою.
Працівникам видаються засоби індивідуального захисту, спецодяг, спецвзуття, а
також миючі та знешкоджувальні засоби згідно норм. Порядок видачі, зберігання і
користування засобами індивідуального захисту відповідає вимогам «Положення про
порядок забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами
індивідуального захисту».

1. Для робіт, що ВИКОНУЮТЬСЯ на висоті понад 1,3 метра
Підприємство забезпечує працівників інструментами, приладами та засобами
індивідуального захисту : каски типу «Універсал М215» ; пояси запобіжні типу ПБ-1-М ;
страхувальний канат.
Під час експлуатації запобіжний пояс та приладдя до нього періодично, один раз на 6
місяців, проходить випробування на міцність.
2. Для виконання зварювальних робіт використовуються :
інвертор 88УА тіпі 140 , рік випуску 2018 , Україна ;
маска С-405-У1 ;
каска захисна «Універсал М 215».
3. Зберігання балонів із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним газом. Для
виконання газополум’яних робіт використовуються балони з пропан-бутаном (2 шт.), які
зберігаються : окремо наповнений газом та окремо пустий.
На все перераховане
відповідності.

обладнання

е технічні

паспорти

та

сертифікати

Перелік обладнання, яке застосовується при виконанні робіт на висоті;
приставна драбина (Зм) - 1 шт. ;
запобіжний пояс - 1 шт. ;
фал рятувальний 1ФШ123М- 1 шт.
Перелік засобів індивідуального захисту, які використовуються при виконанні
робіт на висоті та зварювальних робіт :
№ п-п

1

2

д

4

П осада
робітника

Н азва
313

Костюм х/б
Куртка ватна
Чоботи гумові
Черевики шкіряні
Інструмент слюсаря
Електрогазозварник
Костюм зварника
Куртка ватна
Чоботи робочі
Черевики шкіряні
Окуляри захисні газозварника
Рукавиці 3 крагами
Електромонтажник
Костюм х/б
електричних силових Куртка ватна
Черевики шкіряні
установок
Рукавички діелектричні
Боти діелектричні
Інструмент 3 ізольованим покриттям
(відвертки, викрутки, плоскогубці)
Електровимірювальні кліщі
Монтажник систем Каска захисна
утеплення будівель Черевики шкіряні
та споруд
Куртка утеплена
Штани утеплені
Рукавиці х/б
Слюсар - сантехнік

К-ть

2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 пари
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2
набори
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.

Нормативно-правові акти, якими керується підприємство в своїй діяльності.
1. Закон України „Про охорону праці”.
2. Закон України „Про пожежну безпеку”.
3. Кодекс законів про працю України.
4. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили
втрату працездатності".
5. Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних
захворювань і аварій на виробництві (згідно Постанова КМУ від 30.11.2011. №1232).
6. Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію
(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. Постанова
КМУ від 26.10.2011 р. № 1107.
7. Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07.
9. Правила безпеки систем газопостачання України НПАОП 0.00-1.76-15.
10. Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском
НПАОП 0.00-1.59-87.
11. Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском.
12. Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті.
13. Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями
НПАОП 0.00-1.71-13
14. Перелік робіт з підвищеною небезпекою НПАОП 0.00-2.01-05
15. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інщих засобів
індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей
промисловості.
НПАОП 0.00-3.07-09
16. Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства
НПАОП 0.00-4.09-07
17. Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з
питань охорони праці. НПАОП 0.00-4.11-07
18. Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань
охорони праці. НПАОП 0.00-4.12- 05
19. Типове положення про службу охорони праці. НПАОП 0.00-4.21-04
20. Правила охорони праці під час зварювання металів. НПАОП 28.52-1.31-13
21. Правила експлуатації електрозахисних засобів НПАОП 40.1-1.07-01
22. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1 -1.21 -98
23. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів
24. Правила улаштування електроустановок
25. Система стандартів безпеки праці Охорона праці і промислова безпека у будівництві
(ДБН). НПАОП 45.2-7.02-12
26. Правила пожежної безпеки в Україні. НАБП А.01.001-2014
27. Положення по підприємству згідно затвердженого переліку.
28. Інструкції по підприємству згідно затвердженого переліку.
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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) машин, 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.".

