ДЕЮ ІАРАЦ1Я
хнічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці
Відомості про роботодавця
Т О В А Р И С Т В О З О Б М Е Ж Е Н О Ю В ІД П О В ІД А Л Ь Н ІС Т Ю « В К Т -Р Е М С Е Р В ІС »

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
0 1 0 0 4 , М . К И ЇВ , П Е Ч Е Р С Ь К И Й Р -Н , ВУ Л . Ш О В К О В И Н А , Б У Д 4 6 /4 8 , К од ЄД РП О У
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місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ
Д И Р Е К Т О Р О К А Т О В А ІР И Н А О Л Е К С А Н Д Р ІВ Н А

прізвище, ім’я та по-батькові керівника
ук1.г8егуісе@ртаі1.сот
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти
(0 4 4 ) 3 6 2 -3 3 -4 5 .

для фізичної особи-підприємця: прізвище, ім’я та по-батькові, серія і номер паспорта,
ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової

карти платника податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти

М.ВІННИЦЯ, ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, НА ОБ’ЄКТАХ ЗАМОВНИКІВ
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації(застосування)

мащин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед
третіми особами стосовно вілтпколування наслідків можливої шкоди:______________
Згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної
відповідальності перед третіми особами згідно постанови кабінету міністрів № 1788 від
16.08.2002 року на ТОВ “ВКТ-ремсервіс” страхування не проводиться т. щ. не є об’єктом
підвищеної небезпеки.___________________^______________________________________
(іїаймеиуваїшя страхової компанії, строк дії страхового полісу, ііом ф і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 24.05.2018 р.
(дша проведення а^яшу)

Я, Окатова Ірина Олександрівна директор ТОВ «ВКТ-РЕМСЕРВІС»
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи
або фізичної особи-підприємця)

Вхід. №

цією
декларацією
підтверджую
вщповідність
матеріально-технічної
бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової
безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки таУабо експлуатації

( застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:
1. Експлуатація і ремонт водозбірних споруд. / п.З Додатку 6 до Порядку/
2. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра. / п.6 Додатку 6 до Порядку/
3. Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах,
колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах) / п.З
Додатку 6 до Порядку/
4. Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні
розташування підземних комунікацій чи під водою/ п.9 Додатку 6 до Порядку/
5. Зварювальні роботи/ п. 19 Додатку 6 до Порядку/
( найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної
небезпеки, тип або марка(за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які
виконуються та/або експлуатуються ( застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

кількість робочих місць -5, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм - 2,
будівель і споруд ( приміщень)-!, виробничих об’єктів ( цехів,дшьниць, структурних шдрозділів)-0
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і
споруд ( приміщень), виробничих об’єктів ( цехів,дільниць, структурних підрозділів)

інші відомості
Наказом № 01/04/170П від 11.05.2017 р. директора Окатову Ірину
Олександрівну призначено відповідальною за охорону праці на підприємстві.
Наказом директора підприємствам 05/05/180П від 10.05.2018 р Степашока
Віталія Валентиновича призначено особою, відповідальною за справний стан та
безпечну експлуатацію електрогосподарства підприємства.
Наказом по підприємству М06/05/180П від 10.05.2018 р. Степанюка Віталія
Валентиновича призначено особою, відповідальною за пожежну безпеку на
підприємстві.
Наказом по підприємству №02/06/170П вщ 24.07.2017 р. Роя Миколу
Миколайовича призначено особою відповідальною за зварювальні роботи, роботи з
інструментом та пристроями, роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра, за
експлуатацію і ремонт водозбірних споруд.
Наказом по підприємству Х»02/06/170П від 24.07.2017 р. Степанюка Віталія
Валентиновича призначено особою відповідальною за роботи в колодязях, шурфах,
траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі
(ємностях, боксах, топках, трубопроводах), земляні роботи, що виконуються на
глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою.
Наказом № 01/06/170П від 24.07.2017 р. створена постійно діючої комісії з
перевірки знань з питань охорони праці., склад постійно діючої комісії з ОП
Товариства:
голова комісії - директор Окатова Іріша Олександрівна

члени комісії

- фахівець Рой Микола Миколайович
- менеджер Степанюк Віталій Валентинович

( прізвище, ім’я ча ію-баіькові осіб, які відіювідаючь за доіриманням вимої законодавсіва з ишань
охорони праці та промислової безпеки.

Створення та функціонування служби охорони праці обумовлені ст. 15 Закону
України «Про охорону праці». Відповідно до зазначеного, наказом директора
підприємства № 01/04/170П від 11.05.2017 р. диреісгора Окатову Ірину
Олександрівну призначено відповідальною за охорону праці на підприємстві, який
керується в своїй роботі посадовою інструкцією та Положенням про службу охорони
праці підприємства. Положення про службу охорони праці ТОВ «ВКТ-РЕМСЕРВІС»
розроблено на основі НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони
праці, і враховує специфіку виробництва, види діяльності та чисельність працівників,
їхні умови праці та інші специфічні фактори підприємства, визначає структуру
служби, її чисельність, основні завдання, функції та права її працівників відповідно
до чинного законодавства. На підприємстві ведуться відповідні журнали з охорони
праці, а саме: «Всту'пного інструктажу», «Реєстрації інстр>тсгажів з охорони праці»,
«Реєстрації та видачі інструкцій з охорони праці», «Обліку робіт, що виконуються за
нарядами і розпорядженнями», «Обліку та зберігання засобів захисту».
наявність служби охорони праці,

Безпечне виконання робітниками будівельно-монтажних робіт, у т.ч.
підвищеної небезпеки, регламентується інструкціями з охорони праці на професії та
види робіт, які розроблені на підприємстві та затверджені наказом 07/05/180П від
10 05.2018 р та відповідають вимогам НПАОП 0.00-4 15-98 Положення про розробку
інструкцій з охорони праці і складаються з п’яти роздігіів, а саме: «Загальні
положення», «Вимоги безпеки перед початком роботи», «Вимоги безпеки під час
виконання роботи», «Вимоги безпеки після закінчення роботи», «Вимоги безпеки в
аварійних ситуаціях».
На пщприємстві створена постійно діюча комісія з перевірки знань з питань
охорони праці відповідно до наказу № 01/06/170П від 24.07.2017 р. створена
постійно діючої комісії з перевірки знань з питань охорони праці., склад постійно
діючої комісії з ОП Товариства
голова комісії - директор Окатова Ірина Олександрівна
члени комісії - фахівець Рой Микола Миколайович
- менеджер Степанюк Віталій Валентинович
Комісія Підприємства проводить щорічну перевірку знань з питань охорони праці у
своїх працівників. Результати перевірки оформлені протоколами встановленої форми.
Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніїси безпеки та охорони
праці. Наданий перелік журналів з охорони праці, а са^ие:
«Реєстрації інструкцій з охорони праці»;
«Протоколів перевірки знань з питань електробезпеки»;
«Реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці»;
«Реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці»;
«Обліку навчання працівників з охорони праці»;
«Обліку робіт за нарядами та розпорядженнями;
«Обліку засобів захисту»;

«Видачі запобіжних пристроїв та захисних засобів захисту»,
які ведуться на Підприємстві, та затверджені директором Підприємства.
Згідно зі ст. 8 Закону України «Про охорону праці» робітники підприємства
забезпечені засобами колективного та індивідуального захисту, згідно діючих
нормативно-правових актів та норм видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів
індивідуального захисту. Наказом № 08//05/180П вщ 10.05.2018 р. на підприємстві
затверджено положення про порядок забезпечення спеціальним одягом, спеціальним
взуттям та іншими засобами індивідуального захисту працівників.
Згідно ст. 13 Закону України «Про охорону праці» на підприємстві розроблені та
введені в дію наказом директора від № 08/05/180П від 10.05.2018 р., № 02/04/170П
від 11.05.2017р. відповідні положення з охорони праці, а саме;
Положення службу охороною праці.
Положення про систему управління охороною праці.
Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони
праці.
Положення про порядок забезпечення спеціальним одягом, спеціальним взуттям та
іншими засобами індивідуального захисту працівників.
Положення про організацію роботи з охорони праці, навчань, інструктажів, перевірки
знань співробітників з питань ОП.
Директор ТОВ «ВКТ-РЕМСЕРВІС» Окатова Ірина Олександрівна, фахівці:
Оліярський Олександр Анатолійович, Степанюк Віталій Валентинович, Рой Микола
Миколайович, Захарчук Віталій Володимирович пройшли навчання та перевірку знань
Закону України «Про охорону праці»; Кодексу Цивільного захисту України; Правил
пожежної безпеки; Закшту УI^^аїни «Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,
які спричинили втрату працездатності»;
«Правил безпечної
експлуатації електроустановок споживачів»; Наказу «Про затвердження Порядку
проведення медичних оглядів працівників певних категорій»; з правил надання
домедичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку у ТОВ «НВЦ
«Професійна безпека» та отримали відповідні посвідчення. У роботі комісії приймали
участь представники ГУ Держпраці у Київській області.
Наказом № 05/05/180П від 10.05.2018 р Степанюка Віталія Валентиновича
призначено особою, відповідальною за справний стан та безпечну експлуатацію
електрогосподарства підприємства Він пройшов навчання і перевірку знання
НПАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлзетації електроустановок споживачів.
Правил безпечної експлуатації електроустановок (НПАОП 40.1 -1.01 -97) (далі ПБЕЕ),
Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів(далі ПТЕЕС), НПАОП
40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних
установок з підтвердженням IV кваліфікаційної групи з електробезпеки та допуском
до роботи в електроустановках до 1000В у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» та
отримав відповідне посвідчення. У роботі комісії приймали
участь представники
ГУ Держпраці у Київській області.
Фахівці
підприємства:
Захарчук Віталій Володимирович та Оліярський
Олександр Анатолійович пройшли навчання та перевірку знання і уміння з безпечних
методів і прийомів виконання робіт відповідно до вимог навчання і перевірку знання
НПАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.
Правил безпечної експлуатації електроустановок (НПАОП 40.1-1.01-97) (далі ПБЕЕ),
Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів(далі ПТЕЕС), НПАОП

40.1- 1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних
установок з підтвердженням III кваліфікаційної групи з електробезпеки та допуском
до роботи в електроустановках до 1000В у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека».
Наказом по підприємству №06/05/180П від 10.05.2018 р. Степанюка
Віталія Валентиновича призначено особою, відповідальною за пожежну безпеку на
підприємстві. Він пройшов навчання і перевірку знання у ТОВ «НВЦ «Професійна
безпека» та отримав відповідне посвідчення.
Зварник Захарчук Віталій Володимирович пройшов навчання з професії
«Електрозварник ручного зварювання». Розроблено інструкцію для зварника.
Електрозварювальні роботи проводять на постійних, або тимчасових робочих місцях
(робочих зонах). До постійних місць належать спеціально обладнані дільниці,
відкриті майданчики, ма яких передбачено конкретні заходи пожежної безпеки на весь
період введення зварювальних робіт. У Товаристві розроблено й затверджено перелік
дільниць, де повинні проводитися зварювальні роботи.
Наказом по підприємству №02/06/170П від 24.07.2017 р. Роя Миколу Миколайовича
призначено особою відповідальною за зварювальні роботи, роботи з інструментом та
пристроями, роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра, за експлуатацію і
ремонт водозбірних споруд. Він пройшов навчання і перевірку знання НПАОП 0.001.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті, НПАОП 45.2-7.0212 Система стандартів безпеки праці Охорона праці і промислова безпека у
будівництві (ДБН), НПАОП 28.52-1.31-13 Правила охорони праці під час зварювання
металів, у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» та отримав відповідне посвідчення. У
роботі комісії приймали участь представники ТУ Держпраці у Київській області.
Наказом по підприємству №02/06/170П від 24.07.2017 р. Степанюка Віталія
Валентиновича призначено особою відповідальною за роботи в колодязях, шурфах,
траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі
(ємностях, боксах, топках, трубопроводах), земляні роботи, що виконуються на
глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою.
Він пройшов навчання і перевірку знання Заюну Украши «Про охорону праці»;
Кодекс}' Цивільного захисту України; Правріл пожежної безпеки; Закону України
«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на
виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»;
«Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів»; Наказу «Про
затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій»;
з правил надання домедичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку,
НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання, НПАОП 0.00-5.11-85
Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт, НПАОП
45.2- 7.02-12 Система стандартів безпеки праці Охорона праці і промислова безпека у
будівництві (ДБН) у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» та отримав відповідне
посвідчення. У роботі юмісії приймали участь представники ТУ Держпраці у
Київській області.
*
Фахівці
підприємства;
Захарчук Віталій Володимирович та Оліярський
Олександр Анатолійович, які виконують роботи, пройшли навчання та перевірку
знання і утиіння з безпечних методів і прийомів виконання робіт в газовому
господарстві згідно вимог НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації
безпечного ведення газонебезпечних робіт у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» та
отримали відповідні посвідчення. У роботі комісії приймали участь представники ГУ
Держпраці у Київській області.

Фахівці підприємства:
Захарчук Віталій Володимирович та Оліярський
Олександр Анатолійович, які виконують роботи, пройшли навчання та перевірку
знання і >'міння на допуск до безпешшх методів і прийомів зиконаьіия робіт з
інструментом та пристроями відповідно до вимог інструкції НПАОП 0.00-1.71-13
Інструкція з охорони праці під час виконання робіт інструментами і пристроями та
отримали відповідні посвідчення у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека». У роботі
комісії приймали участь представники ГУ Держпраці у Київській області. Розроблено
інструкцію з охорони праці для роботи з ручним електроінструментом.
Фахівці підприємства:
Захарчук Віталій Володимирович та Оліярський
Олександр Анатолійович пройшли навчання перевірки знання і уміння безпечного
виконання верхолазних робіт з використанням індивідуальних страхувальних засобів,
відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.15-07 Правіша охорони праці під час виконання
робіт на висоті та отримали відповідні посвідчення у ТОВ «НВЦ «Професійна
безпека». У роботі комісії приймали участь представники ГУ Держпраці у Київській
області. Розроблено інструкцію пщ час виконання висотно-верхолазних робіт.
Фахівці підприємства:
Захарчук Віталій Володимирович та Оліярський
Олександр Анатолійович пройшли навчання перевірки знання і уміння безпечного
виконання земляних робіт відповідно до вимог НПАОП 45.2-7.02-12Система
стандартів безпеки праці Охорона праці і промислова безпека у будівництві (ДБН) та
отримали відповідні посвідчення у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека». У роботі
комісії приймали участь представники ГУ Держпраці у Київській області. Розроблено
інструкцію під час виконання висотно-верхолазних робіт.
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці

На устаткування, обладнання та пристрої, які використовуються при проведенні
заявлених робіт підвищеної небезпеки і знаходиться у власності підприємства є
паспорти та інструкції з експлуатації заводів виробників. Устаткування,
обладнання та пристрої пройшли випробування в електромеханічної,
електротехнічній лабораторії ТОВ «НВЦ «Професійна безпека». Протокол № 98
від 06.04.2018 р., № 101 від 24,10.2017 р.________________
експлуатаційної документації.

Згідно зі ст. 8 Закону Уіфаїни «Про охорону праці» робітники підприємства
забезпечені засобами колективного та індивідуального захисту, згідно діючих
нормативно-правових актів та норм видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів
індивідуального захисту. Наказом № 7/16 від 12.04.2016 р.
на підприємстві
затверджено положення про порядок забезпечення спеціальним одягом, спеціальним
взуттям та іншими засобами індивідуального захисту працівників. Працівники
підприємства забезпечені засобами індивідуального захисту: пояси запобіжні лямкові 2 одиниці (№ 003, 004), знаряддя для верхолазних робіт, жилет синальний-4шт, каски
захисні-4шт, протигаз ПШ-1-1шт, юстюм зварника, рушник протипожежний -1шт, маска
зварника-2шт, щиток зварювальний лицьовий-2шт, захисні окуляри-4шт, чоботи гумові4пари, драбини -2шт, аптечка індивідуальна-4шт.
«
засобів індивідуального захисту,
Підприємство в достатньому обсязі забезпечене законодавчими та нормативноправовими актами з охорони праці, стандартами, технічною документацією,
будівельними нормами і правилами, якими керується при виконанні робіт.
У Товаристві затверджені графіки та програми проведення навчання та перевірки знань
з питань охорони праці. Обладнано приміщення для проведення навчання та вступного
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інструктажу з питань охорони праці, забезпечено необхідною навчально-методичною
літературою, наглядними посібниками. Матеріально-технічна база відповідає вимогам
чинного Законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.
Працівникам, які при необхідності залучатимуться до виконання робіт підвищеної
небезпеки, передбачити проходження планового профілактичного медичного огляду
відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних
категорій, затвердженого наказом від 24.04.2007 р. № 246 МОЗ Уіфа'їни, а також
відповідне фахове навчання і перевірку знань з питань охорони праці з дотриманням
законодавчих актів про охорону праці, галузевих норм і правил.
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально- методичного забезпечення).
Окатова Ірина Олександрівна
(іиіща.’Вї та їрізвнше)

Декларація зареєстрОЦаіШ,^,^у журналі обліку суб’єктів господарювання
територіальнс^у органі Дерйі^раці
20 р. №

Примітки:
1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку
персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів
виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) мащин,
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

на

2. Реєстраційний номер обшкюої 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.
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