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ДЕКЛАРАЦІЯ
ВІДПОВІДНОСТІ матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони
праці
Товариство з обмеженою відповідальністю “Спільне
українсько-угорське п і д п р и є м с т в о “ А н Ф о л ” . 21034 м.Вінниня. вул. М.Шимка. 50А
Відомості про роботодавця

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

КОД

ЄДРПОУ 24895007. директор Ценделін Андрій Павлович, тел. (0432) 61-23-80
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

факс 27-38-90, Е-таіІ о№се(а),апГоІ.иа_________________ ________________________
телефаксу, адреса електронної пошти;

на території і в приміщеннях ТОВ “Спільне українсько-угорське підприємство
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання

“Анбол” за адресою: 21034 м.Вінниня. вул. М.Шимка. 50А______________________
підвищеної небезпеки)

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

не проводився
(дата проведення аудиту)

Я.

Ценделін Андрій Павлович
(прізвище, ім'я та по батькові)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технітаої 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:

1. Роботи, що ВИКОНУЮТЬСЯ на висоті понад 1.3 метра.
На підприємстві, з метою виконання робіт підвищеної небезпеки на висоті понад 1,3
метра:
Наказом № 57 від 04.06.2018 р.:
а) призначено відповідальною особою за безпечну організацію та проведення робіт на
висоті понад 1,3 метра - головного енергетика Дем'яненка О.Ф., який пройшов
навчання в ТОВ “НЦ “МІОН” з:
-НГІАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на
висоті (посвідчення № 83-25/17 від 16.03.2017р., протокол № 83 від 16.03.2017р.).
б) допущено до виконання роботи підвищеної небезпеки (роботи на висоті понад 1,3
метра) електромонтерів з ремонту та обслуговування елекгроустаткування (дільниця

енергообслуговування), які пройшли спеціальне навчання та перевірку знань з
безпечних методів роботи в ТОВ “НЦ “МІОН”, а також інструктажі згідно з
положенням НПАОП 0.00-4.12, а саме:
• працівник Воробєй О.В. з:
- НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на
висоті (посв. № 19.8.26 від 05.12.2012р., прот. ПДК №12 від 07.12.17 р.);
• працівник Андрюшков О.М. з:
- НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на
висоті (посв. № 19.8.27 від 05.12.2012р., прот. ПДК ^012 від 07.12.17 р.) .
в) у випадку тимчасової відсутності на підприємстві головного енергетика Дем'яненка
О.Ф., обов'язки відповідальної особи за безпечну організацію та проведення робіт на
висоті понад 1,3 метра поставлено до виконання інженера-доглядача будівель і споруд
Суп руна С.П., який пройшов навчання у ТОВ “НЦ “МІОН” з:
-НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на
висоті (посвідчення № 83-26/17 від 16.03.2017р., протокол № 83 від 16.03.2017р.).
Всі робітники, що виконують роботи підвищеної небезпеки (роботи на
висоті понад 1,3 метра) пройшли професійний добор, медогляд і допущені до їх
виконання (в червні 2018р.).
Працівників забезпечено спецодягом, спецвзуттям та іншими індивідуальними
засобами захисту згідно колективного договору.
Підприємство забезпечено приладдям, яке необхідне для виконання роботи на висоті
понад 1,3 метра. Заведено Журнал обліку та огляду такелажних засобів, механізмів та
пристроїв.
В експлуатації перебувають:
- драбина металева універсальна 3x11: інв.№ 00409, введено в експлуатацію
20.06.2013 р..
- запобіжний пояс безлямковий 6БП строп-шнур: інв.№33, введено в експлуатацію
30.04.2014 р..
Відповідно до НПАОП 0.00-1.71-13 для виконання роботи на висоті понад 1,3 метра
проводяться:
■виконавцем робіт - огляди приладдя, яке необхідне для виконання роботи (перед
застосуванням);
• відповідальною особою - під час експлуатації приладдя, яке необхідне для
виконання роботи на висоті понад 1,3 метра:
- періодичні огляди;
- випробування металевої драбини (запис в Журналі від 15.06.2018р.);
- випробування запобіжного поясу (запис в Журналі від 22.04.2018р.);
Засоби колективного та
індивідуального захисту використовують за
призначенням, зберігають у технічно справному стані та проводять їх технічне
обслуговування, ремонт, а також експлуатаційні випробування відповідно до вимог
нормативних документів та документів з експлуатації виробників.

Розроблено і затверджено:
- інструкцію з охорони праці № 225 “Для виконання робіт на висоті” (наказ №36
від 21.02.2018р.);
- посадові інструкції;
- виробничу інструкцію;
- Положення про службу охорони праці.
Ведуться журнали з охорони праці, які передбачені нормативно-правовими актами з
ОП.
Підприємство забезпечено нормативними документами, що використовуються при
проведенні робіт з підвищеною небезпекою та регламентують контроль безпечного
виконання робіт.

2. Експлуатація технологічного транспортного засобу - 1 одиниця
СВІДОЦТВО про реєстрацію технологічного транспортного засобу АВ №001025
видано Управлінням Держпраці у Вінницькій області 24.05.2018р., а саме:
• автонавантажувач вилковий, марки ДВ 1792.33.20, зав. № 20611761, щасі
833005053, двигун 843555/11008, Болгарія, рік випуску 2006, державний номерний
знак Т00682АВ.
В наявності вся експлуатаційна документація:
- технічний паспорт навантажувача;
- талон про проходження державного технічного огляду 15.05.2018 р.
Наказом від 26.06.2018 р. № 62 призначено:
- відповідальну особу за безпечну експлуатацію та технічний стан технологічного
транспортного засобу (навантажувача) - інженера з ремонту обладнання та
технологічного оснащення Грушка О.Г. (пройшов навчання НПАОП 0.00-1.22-08 у ТОВ
“МІОН”, посвідчення № 6-26/17 від 19.01.2017р., протокол №6 від 19.01.2017р.);
- роботи по ремонту навантажувача поставлено до обов'язків водія навантажувача завідуючого складом Петровського В.С. (пройшов навчання НПАОП 0.00-1.22-08 у
ТОВ “НЦ “МІОН”, посвідчення № 405 від 21.06.2018р.)
На підприємстві:
- розроблено виробничу інструкцію водію навантажувача;
- наказом № 36 від 21.02.2018р.. переглянуто, затверджено і введено в дію
інструкції з охорони праці для професій та видів робіт з підвищеною небезпекою,
в т.ч. інструкцію з ОП № 232 “Для водія навантажувача”;
- інструктажі згідно з Положенням НПАОП 0.00-4.12;
- перевірка знань відповідальної особи за безпечну експлуатацію та технічний
стан технологічного транспортного засобу (навантажувача) проводиться 1 раз в З
роки в спеціалізованому навчальному центрі;
- навчання та перевірка знань водія навантажувача з питань охорони праці
проводиться 1 раз в рік на постійно діючій комісії з перевірки знань з питань

охорони праці, яку призначено наказом № З від 02.01.2018 р.;
- навантажувач укомплектовано медичною аптечкою;
- водій навантажувача пройшов професійний добор та медичний огляд (в червні
2018р.);
- водій навантажувача забезпечений спецодягом, спецвзуттям та іншими
індивідуальними засобами захисту згідно колективного договору.
- затверджено та вівишено Схеми руху транспортних засобів і працівників по
території підприємства;
- щоденно проводиться перевірка навантажувача перед виїздом на лінію;
- проводиться технічне обслуговування і ремонт відповідно до графіку ППР;
- проводиться щорічно т о навантажувача.
Ремонт, технічне обслуговування виконуються за технічною документацією,
розробленою відповідно до вимог нормативних документів.
^

Інші відомості:

Підприємство забезпечено нормативними документами, що використовуються при
проведенні робіт з підвищеною небезпекою та регламентує контроль якості робіт.
Підприємство
забезпечено
необхідним
обладнанням,
контрольно-вимірювальними приладами, необхідними для
підвищеної небезпеки.

інструментом та
виконання робіт

На підприємстві функціонує система управління охороною праці, а
роботодавець виконує свої зобов’язання у галузі охорони праці у відповідності до вимог
ст.13 Закону України “Про охорону праці”, зокрема:
■Наказом №14 ОТ від 20.06.2000р . створено службу з охорони праці підприємства.
^ ^ ■Наказом № 30 від 16.05.2014р . Проведено зміни в організації служби охорони
' праці. Інженером з охорони праці призначено Авраменко 0 .0 . та затверджено в новій
редакції “Положення про службу охорони праці " ТОВ “СП “Анфол”.
■ Наказом № 55 від 04.06.2018р. затверджено в новій редакції “Положення про
систему управління охороною праці (СУОП) " ТОВ “СП “Анфол”.
■Наказом № 41 оп від 02.08.201 7р . введено в дію нормативно-правові акти з ОП:
- "Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань
охорони праці ТОВ "СП "Анфол";
- “Програму проведення вступного інструктажу з ‘Працівниками ТОВ “СП "Анфол"
з охорони праці";
- "Програму проведення первинного, повторних, позапланових і цільових
інструктажів працівників ТОВ "СП "Анфол" з охорони праці";
- "Інструкцію вступного інструктажу з охорони праці з працівниками ТОВ "СП
"Анфол".

\
■Наказом № З від 02.01.2018 р. призначена:
Постійно діюча комісія з перевірки знань з питань охорони праці у складі:
голова комісії —заступник директора з техніки і технології-головний інженер
Пилипенко М.І.;
члени комісії:
- інженер з охорони праці Авраменко О.О.;
- інженер з ремонту обладнання і технологічного оснащення Грушко О.Г.;
- головний енергетик Дем'яненко О.Ф.;
- начальник відділу з профілактики страхових випадків-страховий експерт з
охорони праці Вінницького відділення управління ВД ФСС України у
Вінницькій області Дем'яненко І.Ю. (за згодою);
- викладач ТОВ “НЦ “Міон” Кириченко В.Г. (за згодою);
- начальник зміни Корчак Л.С.;
- уповноважена найманимі працівниками особа з питань охорони праці — голова
ради трудового колективу Прищепа С.В.;
- начальник зміни Сташко В.І.;
- начальник зміни Сухоставський Ю.О.;
- начальник виробництва Федоров О.Є..
■ Наказом № 36 від 21.02.2018р.. переглянуто, затверджено і введено в дію
інструкції з охорони праці для професій та видів робіт з підвищеною небезпекою.
■ Наказом № 14оп від 22.02.2017р.. переглянуто, затверджено і введено в дію
інструкції з охорони праці для професій та видів робіт, що діють на підприємстві.
■Наказом № 57 від 04,06.2018 р . :
- призначено відповідальною особою за безпечну організацію та проведення робіт
на висоті понад 1,3 метра - головного енергетика Дем’яненко О.Ф.;
- допущено до роботи підвищеної небезпеки (роботи на висоті понад 1,3 метра)
електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування (дільниці
енергообслуговування), які пройшли навчання у встановленому порядку Воробєй О.В.
і Андрюшков О.М..
■Наказом № 62 від 22.06.2018 р. призначено:
- відповідальним за безпечну експлуатацію та технічний стан технологічного
транспортного засобу (навантажувача) - інженера з ремонту обладнання і
технологічного оснащення Грушко О.Г.;
- роботи по ремонту навантажувача поставлено до обов'язків водія навантажувачазавідуючого складоліДІ^тровського В.С..
Чпідпйс^/

А.П.Ценделін
(ініціали та

27 червня 201
ігг :
Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у тері^оріальному органі
Держпраці
20/г^р. №
.
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