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Додаток 8
до Порядку (в редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. N 48)

^
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця:
Товариство з обмеженою віяповілальністю «Фактор Нафтогаз»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи)

03039 м. Київ, вул. Голосіївська. буд.7. к о р п у с 1. код платника податків згідно з
ЄДРПОУ:36134497. директор Унинька Світлана Дмитрівна. тел.(044В91-50-52
(місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону 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)

Місце виконання робіт підвищеної небезпеки:
Вінницька область, м. Шаргород. вул. Ватутіна.1-А (АГНКС №101:
( 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:
Страхова Компанія «Провідна»: договір страхування цивільної відповідальності субєктів
господарювання за шкоду як може бути заподіяна пожежами та аваріями на обєктах підвищеної
небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні обєкти. господарська діяльність на яких може
призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру №44/4402086/9069/18
термін дії від 26,05.2018 р о к у д о 25,05.2019 р о к у в к л ю ч н о :
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
_______________________ добровільний аудит не проводився______________________________________ __
(дата проведення аудиту)

Я. Уницька Світлана Дмитрівна
(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:

Зберігання балонів та інщих ємностей із стиененим. вибухонебезпечним газом.
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності).

Кількість робочих місць,в тому числі на яких існує ризик виникнення травм:
4 робочих місця, з них 2 на іенує ризик виникнення травм.
Кількість будівель і споруд (приміщень виробничих об’єктів(цехів, дільниць, структурних
підрозділів):! (три)
(номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання
відповідного ЛОЗВОЛУ. кількість робочих місць. V ТОМУ числі тих.на яких ІСНУЄ підвищений РИЗИК виникнення травм, будівель
і СПОРУД (примішеньї. виробничих 0б'єктів(иехів. дільниць. СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВЇ

Інші відомості:
Прізвище, ім’я по батькові осіб відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони
прані та промислової безпеки:
На АГНКС №10_Вінницька область, м. Шаргород, вул. Ватутіна,1-А наказами призначені:
Відповідальний за стан умов та безпечну організацію праці в цілому, начальник АГНКС №10

Члекс.л.

Вхід. №“

За безпечне виконання робіт, а саме:
Відповідальний за справний стан і безпечну дію посудин, що працюють під тиском наповнювач
балонів АГНКС №10 Кокиза В.П.(наказ №ОП-19 від 23.04.2014 року).

-

Відповідальний по нагляду за експлуатацією посудин, що працюють під тиском начальник
АГНКС №10 Члек С.Л.Гнаказ №ОП-18 від 23.04.2014 року).
- Відповідальний за технічний стан і експлуатацію газового господарства начальник АГНКС
№10 Члек С.Л.(наказ №ОП-16 від 23.04.2014 року").
Наявність служби охорони прані:
На ПІДПРИЄМСТВІ наказом №ОП-266 від 01.02.2018 року створена служба з охорони прані, наказом
№ОП-272 від 01.02.2018 року затверджено положення про службу охорони праці та систему
управління охороною праці на підприємстві:
ІнФормаиія п р о інструкиіїз охорони прані та положення:
На ПІДПРИЄМСТВІ розроблені та затверджені інструкції з охорони праці (у кількості-31 шт.. наказ
№ОП-271 від 01.02.2018 року) та положення (у кількості-14 шт.. наказ №ОП-272 від 01.02.2018
року);
Інформація про проведення навчання та інструктажів з питань охорони праці:
На підприємстві створена постійно діюча комісія з перевірки знань, з питань охорони праці наказ
№011-257 від 01.02.2018 року. Члени комісії пройшли навчання та перевірку знань з питань
охорони праці, відповідних правил по охороні прані, електробезпеці, надання першої домедичної
допомоги, та мають посвідчення про перевірку знань:
№ з/п

П різвищ е та
їм ’я по бат ькові

1.Унииька Світлана
Лмитоівна

олодим ирович

З.Власенко Сергій
Анатолійович

4.Мажар Едуард
Олександрович

№ посвідчення, дат а
навчання з охорони
праці

№ посвідчення, дат а
навчання з охорони праці
Електробезпека,
ПТЕЕсп, ПБЕЕсп

М ісце проведення
навчання

№68-885-16-18
18.10.2016 Р ІК .
№68-12-18-28
18.01.2018 РІК .

ПП НКК АТВТ
«Трест
«Південатоменергобуд»

№68-885-16-21
заступник
директора по 18.10.2016 РІК .
Експлуатації №68-12-18-29
18.01.2018 Р ІК .
АГНКС

ПП НКК АТВТ
«Трест
«Південатоменергобуд»

директор

2.Пеоепелиця Олександр
В

П осада

№68-885-16-19
заступник
18.10.2016 РІК .
директора
3 питань ОХОРОНИ №68-12-18-23
поапі та техніки 18.01.2018 РІК .
безпеки
головний
енергетик

№590-18-16
01.06.2018 РІК

№5478/17
26.05.2017
V ГР.ДО та више 1ОООВ

ПП НКК АТВТ
«Трест
«Південатоменергобуд»

№578-18-12
01.06.2018 РІК
V гр.до та вище 1000В

ПЗ «Центр професійної
освіти і навчання»

______На ПІДПРИЄМСТВІ наказом №ОП-272 від 01.02.2018 р о к у затверджено та введено в д ію
положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці,
затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, розроблені
тестові білети по професіях з перевірки знань з питань охорони праці. З працівниками проводяться
інструктажі з охорони праці у відповідності до вимог чинного законодавства.
Експлуатаиійна документаиія:
*
На АГНКС №10 в наявності паспорта. Формуляри та інша екплуатаційна документація на
устатковання. обладнання, машини, механізми, відповідні схеми їх розміщення на АГНКС:
Забезпечення засобами індивідуального захисту:
Працівники АГНКС №10 забезпечені спецодягом, спепвзуттям і засобами індивідуального захисту,
згідно норм видачі спецодягу та інших засобів індивідуального захисту у відповідності до чинних
нормативних актів:

Номативно-правова, матеріально-технічна база, навчально-методичне забезпечення:
На підприємстві є необхідна норматишим ц^^ова, матеріально-технічна база та навчальнометодичне забезпечення.
С.Д. Уницька
(підпис)

(ініціали та прізвище)

26.06.2018р.

Декларація зареєсшюв^іа у (яадй^^^ш ку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці

тгг
Примітки; І. Фізична
^пШфІ№Меі)ь
надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог
Порядку в ш ^ і }іі)звіііі|в зНіі' а^^нання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів,
устатковання гІіі)і|шценоІ не^гіііки.
2. Реєстраційний ном^'облїкбвої 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.".

