Д Е К Л А Р А Ц ІЯ
відповідності матеріально-технічної бази
вимогам законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця

Приватне мале виробничо-комершйне підприємстео-

фірма «Норм аль» _____________________________________________________________________________________
місце знаходження 21017, м. Вінниця, вул. Гонт и, 39А _____________________________________
код згідно з ЄД Р П О У
13301973________________________________________________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника директор Галь Альона Миколаївна __________________
номер телефону 0432277915_________________________________________________________________________________________
телефаксу 612766______________________________________________________________________________________________________
адреса електронної пошти погтаї - р & , УіппШа,сот
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації устаковання підвищеної небезпеки

_______ м. Вінниця, вул. Гонт и, 39А ____________________________________________________________
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди ____________________________________________
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці___________________________________________
(дата проведення аудиту)

Я , Голь Альона Миколаївна,__________________
(прізвище, ІМ’Я та по батькові керівника юридичної особи )

ЦІЄЮ декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов
праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт
підвищеної небезпеки та /або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів,
устаткування підвищеної небезпеки :
I. Ремонтні, будівельні та інші роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 м,
II. Експлуатація (застосування) ковальсько-пресового устатковання.
1. Ремонтні, будівельні та інш і роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 м.
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки.

Кількість робочих місць - 2 , в пич. на яких існує ризик виникнення травм - 2 ро
бочих місця ________________
_______
_________
^

кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм.

Модель

Інв..№

1

Найменування
устатковання
Прес гідравлічний

П6324

125

Рік
Країна
випуску походження
1980
СРСР

2

Прес ексцентриковий

661

ЗО

1972

СРСР

3

Прес ексцентриковий

661

94

1972

СРСР

4

Прес ексцентриковий

661

95

1972

СРСР

5

Прес ексцентриковий

661

99

1972

СРСР

6

Прес ексцентриковий

№п/п

оМ'Тґіхе

і.

^іШТСТрКтИВНИХ послуг
Ірозорий офіс»
щміністраіор -

(найменування
устатковання підвищеної небезпеки, їх марка, номер партії, дата виготовлення,
країна походження.

Кількість робочих місць - 2, в т. ч. на яких існує ризик виникнення травм - 2 ро
бочих місця __________________________________________________________________________________________
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм.

На
території приватного малого виробничо-комерційного
підприємства
«Нормаль» знаходиться 1 виробничий корпус з адміністративно-побутовою
частиною
кількість будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів
підрозділів)

(цехів, дільниць, структурних

Інші відомості

Директор П М В К П - фірма «Нормаль» Голь Альона Миколаївна
пройшла навчання і перевірку знань законодавчих актів з охорони праці в Д П
Т О В «Синт ез-Союз» (Посвідчення М335-15-18, протокол М 345 від 04.06.2018 р.).
Наказом М 1 2 -О П від 05.06.2018 року створено службу охорони праці на
підприємстві під керівництвом інженера з охорони праці Огородника В .П ., який
пройшов чергове навчання і перевірку знань законодавчих актів з охорони праці в
Д П ТО В «Синт ез-Союз» (посвідчення №252-28-16, протокол №252 від 27.09.2016
року).
Відповідальним за виконання ремонтних, будівельних та інш их робіт, що
виконуються на висоті понад 1.3 м, наказом директора М 1 7 -О П від 06.06.2018
року призначено майстра виробничої дільниці Кириченка І .М ., (посвідчення Д П
Т О В «Синт ез-Союз» №335-16-18, протокол №345 від 04.06.2018 року.
Працівники, які виконують роботи на висоті (електромонтер - 1 чол.,
слюсар-ремонтник - 1 чол.), згідно вимог Типового положення про порядок
проведення навчання і перевірки знань з охорони прані пройшли щорічне спеціальне
навчання і перевірку знань з безпечного виконання робіт з дотриманням вимог
інструкцій з охорони праці для своєї професії та інструкції з охорони праці №22
для працюючих на висоті, інструкції з електробезпеки № 1Е, пожежної безпеки
№ 4П, надання перш ої медичної допомоги, дії в аварійних ситуаціях (Протокол
№1/18 від 09.06.2018 року).
Відповідальним за справний стан і безпечну експлуатацію ковальсько-пресового
устаткування наказом директора Мя 1 8 -О П від 06,06,2018 року призначено
майстра виробничої дільниці Кириченка І .М ., (посвідчення Д П Т О В «СинтезСоюз» №2335-16-18, протокол №»345 від 04.06.2018 року.
Працівник, який виконує роботи на пресовому устаткуванні (штампувальник
Груш ко Ю .В .) , згідно вимог Типового положення про порядок проведення навчання
і перевірки знань з охорони праці пройшов чергове щорічне спеціальне навчання і
перевірку знань з безпечного виконання робіт при експлуатації ковальськопресового обладнання, знань інструкції з охорони праці Л еї4 при виконанні робіт
на пресах, інструкції з електробезпеки Д 2І Е , пожежної безпеки № 4П, надання
перш ої медичної допомоги, дії в аварійних ситуаціях (Протокол №>1/18 від
09.06.2018 року).

Інст рукції з охорони праці затверджені наказом по підприємсву № 1 6 -О П від
06.06.2018 року.
З працівниками, які виконують роботи підвищеної небезпеки, проводяться всі
види інструктажів з питань охорони праці (вступний, первинний, повторний,
позаплановий, цільовий).
В с і працівники пройшли медичний огляд відповідно до порядку проходження
медоглядів.
Працівники
забезпечуються______ спецодягом,
спецвзуттям
і засобами
індивідуального захисту згідно діючих норм.
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань
охорони праці та промислової безпеки, наявність служби охорони праці, інструкцій, інформації
про
проведення
навчання
та
інструктажу
з
питань
охорони
праці.
експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, нормативно-правової
ма теріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)
-право^^ьїа:Щтеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

А . М . Роль
(ініціали та прізвище)
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