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^ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці
Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНИСТЮ
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

“СШЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКЕ ШДПРИЄМСТВО “АВТОСТРАДА”__________________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвіпце, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

79040, Львівська обл.. м. Львів, вул. Городоцька. б. 286, корпус Б_____________________________
телефаксу, адреса електронної пошти;

код ЄДРПОУ: 40148165___________ __ ________________ ________________________
для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

вид діяльності за ІСВЕД: 42.11 Будівництво доріг і автострад

________________

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

директор Вакар Анатолій Миколайович______________ _________________________________
податків, номер телефону, телефакс}', адреса електронної пошти;

Тел. 0432 658778, е-таі1: оШсе(%аи1:о5(га(Іа.сот.иа
місце виконання робіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки)

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

Я, Вакар Анатолій Миколайович
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця)

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 та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання
підвищеної небезпеки:
Зварювальні роботи
(найменування виду робіт

Технологічні транспортні засоби: екскаватор-навантажувач УОЬУОВЬ-бІВ 2015 р.в,, виробництво
підвищ еної небезпеки та/або машин, механізмів,

Швеція, ідент, №УСЕВЬ61ВТ01204566. держ. № Т00649АВ, свідоцтво про реєстрацію_________ _
устатковання підвищ еної небезпеки, тип або марка (за наявності),

АВ №000786 видане Управлінням Держпраш у Вінницькій області 23.01,2018 року____________
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

Кількість робочих місць, у тому числі тих, на чких існує підвищений ризик - 2__________________
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

Виробництво розташовано на орендованій ділянці за адресою смт. Єтрижавка. вул. Київська. 1а
відповідного дозволу', кількість робо^шх місць, у тому »шслі тих.

Площа ділянки -1,7 га. На ділянці розташовані: асфальтобетонний завод ВеппіпеЬоуеп МВА 200,
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

санітарно-побутові вагончики 19 одиниць") для працівників підприємства, стоянка для автомобільної
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

техніки
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Вхід.
/Г

//

Інші відомості: директор Вакар А.М. пройшов навчання і перевірку знань з: Законодавчі акти
з
(прізвище,

ім'я

та

по

батькові

осіб,

які

відповідають

охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, пожежної безпеки,
електробезпеки: ПБЕЕС III кв.гр.допуску до 1000В ШПАОП 40.1-1.21-98'): Правила охорони прані
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг ШПАОП 63,21-1.01-09'): Правила
наявністю

слркби

охорони

праці,

інструкцій

про

проведення

навчання

та

охорони прані на автомобільному транспорті (НПАОП 0,00-1.62-12): Правила охорони прані під час
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

зварювання металів (НПАОП 28.52-1.31-13У Посвідчення № 212/18-15 від 12.04.2018 року видане
нормативно-правової та матеріально-технічної бази нав^ильно-методичного забезпечення)

ТОВ «Вінницький РЖТ», Відповідно до чинного законодавства несе відповідальність за стан
охорони прані та дотримання вимог законодавства з питань охорони прані, промислової та пожежної
безпеки на підприємстві
Інженер з охорони пратті Шевченко С.М. пройшов навчання і перевірку знань з: Законодавчі
акти з охорони прані, гігієни прані, надання першої допомоги потерпілим, пожежної безпеки,
електробезпеки: ПБЕЕС 4 кв.гр.допуску до 1000 В (НПАОП 40.1-1.21-98). ПБІБЕ посудин, що
працюють під тиском ШПАОП 0.00-1.59-87): ПБСГ (НПАОП 0.00-1.76-15). ПОП під час будівництва
і експлуатації міських вулиць та
доріг ШПАОП 45.23-1.06-00'). ПОП для працівників
асфальтобетонних заводів ШПАОП 26.30-1.04-03). Посвідчення №169/17-11 від 25.05.2017 року
видане ДП «Вінницький ЕТЦ». Призначений наказом виконує функції
охорони праці на
підприємстві.
Майстер Антепа Ю.М. пройшов навчання і перевірку знань з: Законодавчі акти з охорони
праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, пожежної безпеки, електробезпеки:
ПБЕЕС III кв.гр.допуску до 1000В ШПАОП 40.1-1.21-98): Правила безпеки систем газопостачання
ГНПАОП 0.00-1.76-15). Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями
ШПАОП 0.00-1.71-13). правила охорони прані під час вантажно-розвантажувальних робіт ШПАОП
0.00-1.75-15). Правила будови і безпечної експлуатації посудин, шо працюють під тиском ШПАОП
0.00-1.59-87). Правила охорони праці під час зварювання металів ШПАОП 28.52-1.31-13).
Посвідчення № 212/18-5 від 12.04.2018 року видане ТОВ «Вінницький ЕШІ», Призначений наказом
відповідальним за охорону праці на асфальтобетонному заводі.
Начальник дільниці Гнатюк О.М. пройшов навчання і перевірку знань з: Законодавчі акти з
охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, пожежної безпеки,
електробезпеки: ПБЕЕС 2 кв.гр.допуску до 1000 В ШПАОП 40.1-1.21-98). ПБіБЕ посудин, що
працюють під тиском ШПАОП 0.00-1.59-87): ПОП під час будівництва і експлуатації міських вулиць
та доріг (НПАОП 45.23-1.06-00). ПОП для працівників асфальтобетонних заводів ШПАОП 26,301.04-03): ПБІБЕ в/п кранів ШПАОП 0.00-1.01-07). Посвідчення №247/16-26 від 22.09.2016 року
видане ДП «Вінницький ЕТП». Призначений наказом відповідальним за охорону праці
на
виробничій дільниці.
Майстер Швець С.В. пройшов навчання і перевірку знань з: Законодавчі акти з охорони праці,
гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, полсежної безпеки, електробезпеки: ПБЕЕС ПІ
кв.гр.допуску до 1000В ШПАОП 40.1-1.21-98): Правила безпеки систем газопостачання ШПАОП
0.00-1.76-15). Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями ШПАОП 0.001.71-13). правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт ШПАОП 0.00-1.75-15).
Правила будови і безпечної експлуатації посудин, шо працюють під тиском ШПАОП 0 00-1.59-87).
Правила охорони праці під час зварювання металів (НПАОП 28.52-1.31-13): Правила охорони праці
під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг (НПАОП 63.21-1.01-09).
Посвідчення № 212/18-8 від 12.04.2018 року видане ТОВ «Вінницький ЕНП»

Майстер Гнатюк О О, пройшов навчання і перевірку знань з: Законодавчі акти з охорони
уаці. гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, пожежної безпеки, електробезпеки:
іІБЕЕС III кв.гр.допуску до 1000В (НПАОП 40.1-1.21-98): Правила безпеки систем газопостачання
ГНПАОП 0.00-1.7б-15\ Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями
(НПАОП 0.00-1.71-13'). правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт (НПАОП
0.00-1.75-15І Правила будови і безпечної експлуатації посудин, шо працюють під тиском (НПАОП
0.00-1.59-87'). Правила охорони праці під час зварювання металів (НПАОП 28.52-1.31-131: Правила
охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг (НПАОП 63.21-1.0109 ) . Посвідчення № 212/18-7 від 12.04.2018 року видане ТОВ «Вінницький ЕНП».
Майстер Хейлик В.В. пройшов навчання і перевірку знань з: Законодавчі акти з охорони
праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, пожежної безпеки, електробезпеки:
ПБЕЕС III кв.гр.допуску до 1000В (НПАОП 40.1-1.21-98): Правила безпеки систем газопостачання
(НПАОП 0.00-1.76-15'). Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями
(НПАОП 0.00-1.71-13'). правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт (НПАОП
0.00-1.75-151. Правила будови і безпечної експлуатації посудин, шо працюють під тиском (НПАОП
0,00-1.59-871. Правила охорони праці під час зварювання металів (НПАОП 28.52-1.31-131: Правила
охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг (НПАОП 63.21-1.01091. Посвідчення № 212/18-9 від 12.04,2018 року видане ТОВ «Вінницький ЕНП».
Механік Яшук С.І. пройшов навчання і перевірку знань з: Законодавчі акти з охорони праці,
гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, пожежної безпеки, електробезпеки: ПБЕЕС 2
кв.гр.допуску до 1000 В (НПАОП 40,1-1.21-981. ПБіБЕ посудин, що працюють під тиском (НПАОП
0. 00-1.59-871: ПОП під час будівництва і експлуатації міських вулиць та доріг (НПАОП 45.23-1.06001. ПОП для працівників асфальтобетонних заводів (НПАОП 26.30-1.04-031: ПБіБЕ в/п кранів
(НПАОП 0.00-1.01-071. Посвідчення №247/16-27 від 22.09.2016 року та №270/16-6 від 06.10.2016
року видане ДП «Вінницький ЕТЦ». Призначений наказом відповідальним за охорону праці на
транспортній дільниці.
Механік К ужільний П.В. пройшов навчання і перевірку знань з: Законодавчі акти з охорони
праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, пожежної безпеки, електробезпеки:
ПБЕЕС III кв.гр.допуску до 1000В (НПАОП 40.1-1.21-981: Правила безпеки систем газопостачання
(НПАОП 0.00-1.76-151. Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями
(НПАОП 0.00-1.71-131. правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт (НПАОП
0.00-1.75-151. Правила будови і безпечної експлуатації посудин, шо працюють під тиском (НПАОП
0,00-1.59-871. Правила охорони праці під час зварювання металів (НПАОП 28,52-1.31-131: Правил
охорони праці на автомобільному транспорті (НПАОП 0,00-1.62-121. Посвідчення № 212/18-6 від
12.04,2018 року видане ТОВ «Вінниттький ЕНТТ^>
На підприємстві наказом призначена постійно-діюча комісія. Електрогазозварники Поліщук
Є.В.. Шельгорн О.В.. машиніст екскаватора Вітюк О.А. пройшли щорічне навчання та перевірку
знань з охорони праці ( протокол №2-18 від 9.02.2018 року та №4-18 від 16.02.2018 року!
На підприємстві розроблені і введені в дію слідуючі положення: Положення про службу
охорони праці. Положення про порядок проведення навчання, інструктажів і перевірку знань з
питань охорони праці. Положення про медичний огляд працівників. Положення про інструктажі,
спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки.
Для зазначених в декларації робіт на підприємстві розроблені і введені вдію слідуючі
інструкції з охорони праці: інструкція з охорони праці № 6 для машиніста екскаватора: інструкція з
охорони праці № 14 для електрогазозварника.
На підприємстві з працівниками проводяться вступні, первинні, повторні, позапланові та
цільові інструктажі з охорони пралі. Результати проведення вступного інструктажу реєструються в
«Журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці». Результати проведення

лервинного. повторного, позапланового та цільового інструктажів реєструються в «Журналах
реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці», які у свою чергу оформляються в
КОЖНОМУ структурному підрозділі підприємства. Усі журнали інструктажів пронумеровані.
прошнуровані та скріплені печаткою.
Перелік інструментів та обладнання: зварювальний апарат 8їагк І5Р-400: зварювальний
апарат 88УА-270 пройшли вимірювання опору ізоляції 18,04.2018 року в ЕВЛ 1111 «ЕНЕРФЕ»('св.
про атестацію №18-019”ЕВ”-15 дійсне до 24.07.2019 р.) і придатні до роботи.
Забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуальної захисту:
№ з/п
1

Професія
Електрогазозварник

Кількість в рік

Назва 313
Костю м для зварника

1

Ш олом захисний

1

Черевики ш кіряні

1 пара

Рукавиці зварника з крагам и

1 в м ісяць

Рукавиці б резентові

1 в м ісяць

ІДиток захисний для

Д о зн о су

ел ектрозварни ка

2

Машиніст екскаватора

Комбінезон

1

Черевики шкіряні

1 пара

Рукавиці комбіновані

До зносу

Жилет сигнальний

1

Працівники підприємства забезпечуються мийними засобами.
Нормативно-правова база:
1. Закон України « Про охорону праці».
2. НПАОП 0.00-4.15-98 «Типове положення про розробку інструкцій з охорони
праці».
3. НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці».
4. НПАОП 0,00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання та
перевірку знань з питань охорони праці».
5. НПАОП 64.2-3.04-98 «Типові норми безкоштовної вйдачі спеціального
одягу.спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівників».
6. 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».

7, ДНАОП 1.1.10-1.04-01 «Правила безпечної роботи з інструментом та
пристроями».
8, ДНАОП 1.1.10-1.01-97 «Правила безпечної експлуататрї електроустановок».
9. Правила будови і безпечної експлуатації посудин, шо працюють під тиском
НПАОП 0.00-1.07-94.
10. Правила безпечної експлуатації електроустановок спо?ьсивачів
Н П А № 4а,1-1-21-98

___ А.М. Вакар___
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у
о р г а н іД е р ж п р а ц і__,

ЄКТ1В господарювання у територіальному
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