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МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ РОБОТОДАВЦЯ
ВИМОГАМ ЗАКОНОДАВСТВА З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ
ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ
оботодавця:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Немирівлатінвест» , вул. Центральна За.с.Сподахи
Немирівського р-ну. Вінницької області______________
(для юридичної особи; найменування юридичної особи, місце ї ї державної реєстрації,код платника податків згідно Є Д Р П О У код виду діяльності

. місце державної реєстрації юридичної особи - Реєстраційна служба Немирівського районного
управління юстиції Вінницької області.
_згідно з КВ ЕД , 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

КОД

ЄД Р П О У 35365643. КВЕД -01.11

відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомити про це вілповілний орі ам)

Генеральний директор Коцюба Роман Данилович
діє на підставі статуту
тел. 0433134736
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті); номер телефону, телефаксу, адреса елекгроимої поні і и. місце (адреса) иикомаміїя роГм і

місце виконання робіт Вінницька обл.. Немирівський р-н. вул. Центральна ЗЛ.
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, ус тазку ваііня пілвніненої ііебезіїскм і

Інформація цро наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:
_________________________________________________ немає
Інформаціяпро проведення добровільного аудиту з охорони праці не
проводився__________________________________________________________
(найменування страхової компанії, строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Я. Коцюба Роман Данилович діючи на підставі статуту, цією
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи-підприємця)

декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бати та умов праці вимогам
законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки:
Роботи, що ВИКОНУЮТЬСЯ на висоті понад КЗ метра.
найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або мащин. механізмів, устаткування підвиїиеної небезпеки. їх марка, номер пар гп. за ці

Всього 1 робоче місце 1працівник:
1 робоче місце - 1працівник (енергетик).
. Роботи на висоті виконують при ремонті електроустаткування .
Вище вказані роботи виконуються в підрозділах ГОВ «ІІсмирівлаї ііівсс і »’ яка ніаходии.ся -..і
адресою :
Характеристика будівель:
Майстерня - будівля складається з одного поверху . Висота приміщення першого
поверху становить -8.80 м.. п лота 290.8 м.кв..мастерня плошею-419 м.кв.висота-4.9м.
с.Сподахи вул.Центральна 54
автозаправочна станція площа 22.8 м.кв. висота3.75м.. с.Сподахи. вул.Центральна 54.
Огороджена територія тракторної бригади площею- 388.6 м.кв.с .Сподахи. вул
■ Центральна 54.
Критий тік - огорожена територія, площею - 135.4 м.кв..висота 4.50м..с.Сподахи
вул.Центральна ЗА .Склад- площа 1683.9 м.кв..висота-5.0м..Склад-плоиіею-2052.4м.кв
висота-5.0 м.. с.Сподахи вул.Центральна ЗА
Вагова - п л от а 14.8 м.кв..висота 3.1м..с.Сподахи вул.Центральна ЗА .гараж для стоя 11ки
автомобілів площею 278.9 м.кв.висотою 4.3 м.
Адміи .будівля-складається з двох поверхів, сполучення між поверхами виконується .за
допомогою східних клітин, площа 625.1 м.кв.,висота 3,6 м. с.Сподахи вул. Цсіітралізиа .ЗЛ

Вхід,
ІНШІ відомості:

Загальну відповідальність за стан охорони праці на підприємстві несе генеральний директор

(ирішишс. Ім'я іа мо оап.кові осіб, відповідальних за доірнмання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпекь

ІО В «Немирівлатінвест» Коцюба Роман Данилович, який п р о й ш о в навчання та перевірку
служби охорони праці, інс ірукцііі. інформації про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації,
знань законодавчих актів з охорони праці, правила О П в с/г виробництві.ПБЕЕС-3 кв.гр.
протокол №09-ОП від 01.03.2018р Вінницький обласний-навчально-курсовий комбінат ЖКГ
засобів ішшвідуального захисту, нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

. Наказом директора ТОВ «Немирівлатінвест» № 16-в від 25.02.2016р. створено службу з
охорони прані:
І . Іижонср з охорїїии праці ГОВ «Немирівлатінвест» Непийвода.Володимир Васильович пройшов
11а в' іа 11 ия в
Вінницький обласний навчально-курсовий комбінат»ЖКГ по законодавчих і
ів)р\іаінвних акіач з ииіань ()І1, правила ОП у с/г виробництві . ПТБ і В С на підприємствах по
іосрнанніо і переробці зерна. . правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів З кв,
І р , і,ї) І ()()()
правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, правила
охорони праці під час виконання робіт на висоті. ПБ при зберігані.перевезенніта застосуванні
ешіьнолііочих оіруйних речовин.Вимоги до роботодавця щодо захисту працівників від іпкілливого
впливу хім .речовин. ПОП під час роботи з інструментом та пристроями протокол №09-ОП від
01.03.2018р...
Наказом директора ТО В «Немирівлатінвест» № 62 від 19.10. 2017 р.. призначено відповідальних за
стан охорони праці підприємства:
1. Головний інженер Броварник Руслан Вікторович пройшов навчання в Вінницький обласний
навчальн-курсовий комбінат»ЖКГ по законодавчих і нормативних актах з питань О П . правила ОП
у с/г виробництві. ПТБ і В С на підприємствах по зберіганню і переробці зерна, правила О П під час
ГО іа ремонту машин і обладнання с/г виробництва, правила О П на автомобільному транспорті.
правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів 5 кв. гр. до 1000 В), правила будови і
без 11е ‘ І ііо ї ексії.іуа іаціУ п о с у д и н , щ о працюють під тиском, по ПБ при зберіганні, перевезенні та
зае Іое\ ваі 1II і СЛ О Р. загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями ОП працівників
Іі]зогокч).І 09-011 від 01.03.2018.р.
2 . М е \ а 11і к І ихоиеи ко Лііаюлій Андрійович пройшов навчання в Вінницький обласний навчальнокд реовий комбіїїаг ЖКГ» но законодавчих і нормативних актах з питань О П . правила ОП •у с/г
виробіїиціві . правила ОП під час ТО та ремонту машин і обладнання с/г виробництва. . правила
безпечної експлуатації електроустановок споживачів З кв. гр. до 1000 ВГ правила будови і
безпечної експлуаіації посудин, що працюють під тиском.по ПБ при зберігані.перевезені та
застосувані СД О Р.П ТБ іВ С на підприємстві позберіганні та переробці зерна.протокол № 09-ОП від
01.03.2018 р..
3. Головний агроном Штойко Руслан Васильович пройшов навчання в Вінницький обласний
навчально-курсовий комбінат»ЖКГ по законодавчих і нормативних актах з питань ОП. правила ОП
у с/г виробництві . по ПБ при зберіганні, перевезенні та застосуванні СД О Р. загальні вимоги
стосовно забезпечення роботодавцями О П працівників .П О П під час роботи з інструментами та
пристроями.ПТБ ІВС на підприємстві по зберіганю та переробці зерна протокол №09-ОП
01.03.2018 р.
4. Якимеїікч) Руслаїї 1Яіа.чійович механік пройшов навчання в Вінницький обласний навчальноклреовий комбіїїаі ЖКГ по законодавчих і нормативних актах з питань О П . правила ОП у с/г
циробиицші . . правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів 2 кв. гр. до 1000 В
ііро іокол №14-011 від 16.04.2018р..
1Іаказом директора № 5 від 02.01.2018р.створена комісія по навчанню та перевірці знань з охорони
праці, голова к о м ісії- Гихоненко.А.А, члени комісії- Броварник Р.В...Непийвода В.В.
Гліері етик дільниці 1Нарий В.Д .. пройшов навчання та перевірку знань в Вінницький обласний
навчально-курсовий комбінат»ЖКГ по законодавчим та нормативним актам з питань ОП. правила
ОП в с/г виробництві. П БЕЕС IV кв.гр.до 1000В') протокол №14-ОПвід 16.04.2018 р.
Працівникам, які виконують роботи на висоті проводяться: вступний, первинний, повторний,
позаплановий та цільовий інструктажі з питань охорони праці.
Відповідно до ст.13 Закону України «Про охорону праці» розроблено
по ТОВ
«Немирівлатінвест» та введено в дію «Положення про службу охорони праці». «Положення про
розробку інструкцій з охорони праці»; «Положення про медичнй огляд працівників»: «Положення
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м ПОРЯДОК проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»: «ІІоложення про
забезпечення працівників спеціальним одягом, взуттям та іншими 313»: «Положення про
енергетичну рлужбу». «Положення ПРО проведення атестації робочих місць за умовами праці»,
В ТОВ «Немирівлатінвест» затверджено наказом №13 від 04.01.2016р. 51 інструкцій з охорони
праці, з них 2 інструкції, котрі стосуються безпосереднього виконання даного виду робіт.
Перелік надається:
№
1.
2.

Назва інструкції
Інструкція 3 охорони праці «Для енергетика дільниці»
Інструкція 3 охорони праці «Для працівників,які виконують
роботи на електрообладнанні»

Номер
інструкції
№37
№22

Номер наказу.лата
затвердження
04.01.2016
04.01.2016

Працівники
підприємства
своєчасно
забезпечуються
необхілиими____ засобам и
індивідуального захисту згідно встановлених норм. Роботи
по о б с л у г о в у в а н і ї ю
електроустаткування шо виконуються на висоті понад 1.3 метра в и к о н у ю т ь с я за д о п о м о г о ю
приставних драбин та запобіжних поясів.
Перелік Гкількістьі приставних драбин.
запобіжних поясів по ТОВ «Немирівлатінвест». які застосовуються при виконанні робіт на
висоті (таблиця №11 та засоби індивідуального захисту, які застосовуються при виконанні
таких робіт Гтаблиця №2):
Таблиця №1
Огляди випробування/дата
Найменування

Приставна
Зм.

драбина

до

Запобіжний пояс

К-сть
шт.

Протокол
випробування,
огляду

1

1

ОГЛЯД

випробування

№1 24.03.2018

24.03.2018

24.03.2018

№ 2 24.03.2018

24.03.2018

24.03.2018

Таблиця №2

№
п/п

Посада

Назва 313

кількість

1.

Енергетик дільниці

Костюм х/б

1

Чоботи гумові

1

Рукавиці діелектричні

1

Калоші діелектричж

1

Пояс запобіжний

1

Нормативно-правова база

1. Зсікои України «Про охорону праці»
2. НПЛОИ 0.00-4.15-98 «Типове положення про розробку інструкцій з ОП»
3. НПАОП 0.00 -4.21-04 «Типове положення про службу ОП»
4. іИІАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки
знань з питань охорони праці»
5. НПАОП 0.00-1.15-07 «Правило ОП під час виконання робіт на висоті»
6. НПАОП 64.2-3.04-98 «Типові норми безкоштовної видачі спецодягу, взуття та інших 313
працівникам»
7. Постанова КМУ від 26.10.2012 №1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на
виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію [застосування) машин,
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки»
Н. НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатаціїелектрозахиснихзасобів».
9. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».
10. ПІ ІАОІІ 01.0-1.01-12 «Правила ОП у сільськогосподарському виробництві».

[підпис)

[ініціали та прізвище)

М.П.

2018 р.
--■ -к а с "

''V
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