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5 ^ ^ ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці
Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «Професійна Технічна
Експертиза»___________________________________________________________________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

21019 Вінницька область, м. Вінниця, провулок Добрий, будинок 17
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону,

код ЄДРПОУ 41417458. директор Надкеоничний Володимир Іванович.тел. (098) 437-16-14_______
телефаксу, адреса електронної пошти;
для фізичної особи - підприємця; прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,
ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника
податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Роботи виконуються на території підприємств замовників
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди ПРАТ СК «Провідна»__________
(найменування страхової компанії,
СТРОК дії страхового полісу до 24.07.2019 о. № 15/1522836/0202/18 від 24.07. 2018 р.___________
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці Добровільни аудит з
охорони праці проведенний 23.07.2018 р. Фахівцями ТОВ «Профтехекспертиза»______________
(дата проведення аудиту)

Я. Надкерничний Володимир Іванович - директор ТОВ «Профтехекспертиза»___________
(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;
• Експертиза стану

охорони

праці та безпеки промислового виробництва суб'єктів господарювання.
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ллькість робочих місць 4 (чотири)
відповідного дозволу, кількість робочих місць, утому числі тих.
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

П ідприємство ТОВ «ПроФтехекспертиза» Фактично розташоване за адресою: м. Вінниця, вул.
Келецька, 51, оф. 303 на підставі договору оренди № 37 від 25.07.2018 р. з Кооператино-державним
проектно-вишукувальним інститутом «ВШНИЦЯАГРОПРОЕКТ», загальною площею 20 м.кв .
До складу ТОВ «ПроФтехекспертиза» входить:
-

Відділ експертного обстеження ПІДПРИЄМСТВ на можливість виконувати роботи підвищеної
небезпеки та експлуатувати машини, механізми, устаткування підвищено? небезпеки та
ВІДПОВІДНОСТІ машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки вимогаи законодавства
з питань ОХОРОНИ праці та промислової безпеки.

Виконання заявлених робіт підвищеної небезпеки в ТОВ «ПроФтехекспертиза» здійснюють
працівники, які мають відповідну кваліфікацію, пройшли спеціальне навчання за програмами
Головного Навчального Методичного Центру Держпрапі України, з питань охорони праці, здали
іспити комісії Держпраці України і отримали посвідчення експертів технічних з промислової безпеки
встановленої форми на право виконання робіт по проведенню експерних обстежень, технічного
огляду машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а саме:
-

-

-

Дрокопенко Сергій Петрович, експери технічний з ПРОМИСЛОВОЇ безпеки надано право
проведення технічного огляду та/або експертного обстеження обладнання агропромислового
комплексу, харчової промисловості, деревообробної ПРОМИСЛОВОСТІ тв лісогосподарського
виробництва ( посвідчення № 582-14-7 термін дії до 29.11.2-20 р.)
Кобевнік Сергій Васильович, експерт технічний з промислової безпеки надано право на
проведення технічного огляду та/або експертного обстеження обладнання агропромислового
комплексу, харчової промисловості та переробки сільськогосподарської продукції,
деревообробної промисловості та лісогосподарського виробництва (посвідчення № 2-97-3
термін дії до
Надано право на проведення експертного обстеження (аудиту) систем управління охороною
праці, здійснення експерної оцінки стану охорони праці та безпеки промислового
виробництва ( посвідчення № 321-17-18 термін дії до 22.08.2020 р.)

Інші відомості На підприємстві створено та функціонує Система управління охороною праці.
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають
В ТОМУ ч и с л і :

розроблене і затверджено Положення про «Систему управління охороною праці» Гнаказ від
29.06.2017 р . № 4)
розроблене і затверджене Положення «Положення про службу охорони праці» у відповідності
з вимогами «Типового положення про службу ОХОРОНИ праці» (НПАОП 0.00-4.21-04) ( наказ
від 29.06.2017 р № 4)
розроблені і затверджені наказом від 29.06.2017 р. № 4 Програми проведення вступного
інструктажу з охорони прані та інструктажу з пожежної безпеки, посадові інструкції.
розроблене і затверджено « Положення про навчання і перевірку з питань охорони праці».

-

яке відповідає вимогам «Типового положення про порядок проведення навчання і перевірку
знань з птань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05) (наказ від 29.06.2017 р. № 4)
- Наказом по підприємству від 29.06. 2017 р. № 8 призначено відповідальну особу за за
організацію та проведення робіт підвищеної небезпеки
■ Наказом по підприємству від 29.06.2017 р. № 10 відповідальною особою за справний стан та
безпечну експлуатацію електрогосподарства призначено начальника відділу експертиз Дімуру
Олександра Олександровича, яки пройшов навчання та перевіку знань у ДП «Вінницький
ЕТН» та виявив потрібні знання «Законодавчі акти з охорони прані, гігігни пратті напяння
першої допомоги потерпілис. пожежної безпеки, електробезпеки: ПБЕЕС 4 кв.гр. допуску до
1000В (НПАОП 40.1-1.21-98^: ПОП під час роботи з інструментами та пристроями ЇНПАОП
0.00-1.71-13 ( посвідченн № 618/17-27 від 28 листопада 2017 рЛ
- Наказом по підприємству від 29.06. 2017 р. № 2 створена службу охорони праці та функції
служби охорони праці по ТОВ «ПроФтехекспертиза» покладено на начальника від ділу експертиз
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Дімуру Олександра Олександровича Гпосвідченн № 618/17-27 від 28 листопада 2017 р. видане ДП
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

«Вінницький ЕШ » протокол № 618)_________________________________ __________________
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

з працівниішми ТОВ «Профтехекспертаза» проводятся вступні, первині, повторні, та позапланові
інструктажі з охорони праці. Результати проведення інструктажів реєструються в «Журналі
ВСТУПНОГО інструктажу з питань охорони праці». Результати проведення первиного. повторного та
позапланового інструктажів реєструється у «Журналі реєстрації інструктажів на робочому місці».
Усі журнали реєстрації інструктажів пронумеровано, прошнуровано та скріплено печаткою.
Наказом від 29.11.2017р. № 16 відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.12-05 на підприємстві створена
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

КОМІСІЯ З перевірки знань з питань охорони праш у складі:

Голова комісії- директор ТОВ «Профтехекспертиза» Надкерничний В олодимир Іванович
(посвідчення від 26.06.2017 р. № 218-18/17 видане ТОВ «НІІ «МІОН»
Члени комісії:- начальник відділу експертиз ТОВ «Профтехекспертиза» Дімура Олександр
____________ Олександрович (посвідчення від 28.11.2017 р. № 618/17-27)______________
______Експерт технічний з промислової безпеки Прокопенко Сергій Петрович
(посвідчення від 24.11,2017 р. № ОП496-17-8 видане Головним Навчально- Методичним
центром Держпраці Укршни.
Підприємство забезпечене необхідною нормативно- правовою та нормативно- технічною
документацією з питань охорони праці.
Працівники при прийомі на роботу ознайомлені під розпис про наявність шкідливих Факторів
та небезпечних умов праці.
П ри прийомі на роботу працівникам видається спецодяг, спецвзуття та інша засоби

індивідуального захисту згідно «типових галузевих норм безкоштовної видачі спецодягу,
спевзуття та інших 313». Забезпечення працівників 313 визначено відповідним Положенням
затвердженним наказом від 26.11.2017 рю № 15.
Працвники підприємства забезпечені санітарно- побутовими приміщеннями та засобами
особистої гігієни.
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ТОВ «Профтехекспертиза» отримало статус юридичної особи та має власне незалежне
матеріально- технічне забезпечення, в тому числі орендоване приміщення, власні засоби
вимірювальної техніки, устаткування та спеціальне пристосування, стандартні зразки,
компютерну та оргтехніку, засоби індивідуального захисту для проведення заявлених робіт
підвищеної небезпеки.
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Декларація зареєстрована зг
ортані Держпраці
20/1

Примітки:

в господарювання у територіальному

1. ФЬична 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, механЬмІв, 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,”.

