відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці
Відомості ПРО роботодавия Товариство з обмеженою відповідальнітю "УМІА'ТІОДІЛЛЯ"
Місцезнаходження юридичної особи ; 21022. м. Вінниця. вул.С З улінського. буд.48
Місце її держ авної оеєстраиії:23209. Вінницька обл.. Вінницька р-н. с. Хижинці, вул. І Богуна,буд 42
Прізвище, ім'я та по батькові керівника: ЗАХАРЧУК АНАТОЛІЙ ВІКТОРОВИЧ ( 0432)61-99-16 .
е -т а і1 уцтіаЬ@икг.пе<:

Код платників податків згідно з ЄЛРПОУ 40643098
Код виду діяльності згідно з КВЕД:
4941 Вантажний автомобільний транспорт
4211 Б удівництво доріг і автострад
4299 Будівництво інших споруд
4322 М онтаж водопровідних мереж
4312 Підготовчі роботи на будівельному майданчику

Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки: Роботи будуть виконуватися згідно
ДОГОВОРІВ

з замовниками, а саме: м. Вінниця та Вінницька область.

Інформація ПРО наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: Згідно додатку 1 до П орядку і правил
проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути
заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та
об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарноепілеміологічного характеру
перед третіми особами, затверджених постановою Кабінету М іністрів України від 16.11.2002 р. № 1788, на ТОВ "УМ1А
"ПОДІЛЛЯ" страхування не проводиться.

Інформація ПРО проведення добровільного аудиту з охорони праці______________________
(дата проведення аудиту)
Я, ЗАХАРЧУК АНАТОЛІЙ ВІКТОРОВИЧ , директор ТОВ "УМІА"ПОДІЛЛЯ", 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: найменування виду робіт підвищеної небезпеки без отримання відповідного дозволу:
1.
ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи, шо виконуються на висоті понад 1.3 м етпа. крім робіт
. верхолазних та скелелазних, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею ґрунту, з перекриття або
робочого настилу та робіт, що виконуються за допомогою підйомних і підвісних колисок, механічних підіймачів та
будівельних підйомників.( п.6. Додатку 6 до Порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2018 р. № 48);
Кількість робочих місць в т.ч. на яких існує ризик виникнення травм :
- слюсар з ремонту автомобілів 1 робоче місце (1 чол.)
- дорожній робітник 1 робоче місце ( 1 чол.)
2 .3 е М Л Я НІ роботи .що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні
( п.9. Додатку 6 до Порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 48);
Кількість робочих місць в т.ч. на яких існує ризик виникнення травм :
- машиніст екскаватора 1 робоче місце (2 чол.)
- машиніст бульдозера 1 робоче місце ( 1 чол.)
3. Зберігання балонів із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним газом. ( п.18. Додатоку 6 до Порядку (в
редакції постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 48);
Кількість робочих місць в т.ч. на яких існує ризик виникнення трайм :
- слюсар з ремонту автомобілів 1 робоче місце ( 1 чол.)
4.3варювальні роботи . ( п.19 Додатку 6 до Порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого
2018 р. №48);
Кількість робочих місць в т.ч. на яких існує ризик виникнення травм :
- слюсар з ремонту автомобілів 1 робоче місце (1 чол.)

Кількість будівель і споруд (приміщень): адміністііа^ЙАЙй коріте, ремонтна майстерня, авто гараж (оренда).

^

/Гіг. тГ /

...

Інші відомості : Відповідно до чинного законодавства загальна відповідальність по підприємству за стан охорони
праці покладається на директора ЗАХАРЧУКА А .В ., якій пройшов навчання та виявив необхідни знання із :
законадавчих актів з охорони праці,гігієни праці,надання першої допомоги потерпілим,ПОП під час роботи з
інструментом та пристроямі;ПОП під час виконання робіт на висоті;ПБі БЕ посудин, що працюють під тиском ;Охорона
праці і промислова безпека в будивництві (ДБН А.3.2-2-2009);ПОП на автомобільному транспорті; ПБЕЕС -IV до та
понад 1000В. Посв.№ 24-ОП/01 від 16 серпня 2016р.Правила систем газопостачання (НПАОП 0.00-1.76-15) П осв.№ 26ОП/01 від 16 серпня 2016р ; ПОП під час експлуатації вантажопідіймальннх кранів, підіймальних пристрош і
відповідного обладнання ( вкладка до посвідчення протокол від 24 травня 2018р ) ; Правила охорони праці під час
експлуатації обладнання, що працює під тиском Витяг з протоколу № 13-ОП/11 від 12 червня 2018р. видане Вінницьким
навчально-курсовим комбінатом ЖКГ; з питань пожежної безпеки ( посв. № 250266078 видане учбовим комбінатом ДПТ
України); діям у разі виникнення аварійних ситуацій та аварій( посв. № 000655) ;
Наявність служби охорони прані: В ТОВ "УМІА"ПОДІЛЛЯ "наказом директора № 04-08/2016-7 ОП від
04.08.2016 року призначено інженера з охорони праці ШЕВЦОВА О.М. якій пройшов навчання та виявив необхідни
знання із : законадавчих актів з охорони праці,гігієни праці,надання першої допомоги потерпілим,ПОП під час роботи з
інструментом та пристроямі;ПОП під час виконання робіт на висоті;ПБі БЕ посудин, що працюють під тиском ;Охорона
праці і промислова безпека в будивництві (ДБН А.3.2-2-2009);ПОП на автомобільному транспорті; ПБЕЕС -V до та
понад 1000В. Посв.№ 24-ОП/ОЗ від 16 серпня 2016р., Правила систем газопостачання (НПАОП 0.00-1.76-15) Посв.№ 26ОП/16 від 16 серпня 2016р ; ПОП під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і
відповідного обладнання ( вкладка до посвідчення протокол від 24 травня 2018р ) ; Правила охорони праці під час
експлуатації обладнання, що працює під тиском Витяг з протоколу № 13-ОП/14 від 12 червня 2018р. видане Вінницьким
навчально-курсовим комбінатом ЖКГ; з питань пожежної безпеки ( посв. № 250266078 видане учбовим комбінатом ДПТ
України); діям у разі виникнення аварійних ситуацій та аварій( посв. № 000656) ;
Начальник ВТВ КРИЛИК В.М. пройшов навчання та виявив необхідни знання із : законадавчих актів з
охорони праці,гігієни праці,надання першої допомоги потерпілим,ПОП під час роботи з інструментом та пристроямі;
ПОП під час виконання робіт на висоті; ПОП на автомобільному транспорті; Охорона праці і промислова безпека в
будивництві (ДБН А.3.2-2-2009); ПБЕЕС -III до та понад 1000В Посв.№ 15-ОП/ОЗ від 10 травня 2017р;ПБі БЕ посудин,
що працюють під тиском ; Посв.№ 15-ОП/16 від 10 травня 2017 р . ; Правила систем газопостачання (НПАОП 0.00-1.7615) Посв.№ 3 14/16 від 23 травня 2018 р ; ПОП під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і
відповідного обладнання ( вкладка до посвідчення протокол від 24 травня 2018р ) ; Правила охорони праці під час
експлуатації обладнання, що працює під тиском Витяг з протоколу № 13-ОП/13 від 12 червня 2018р. видане В інницьким
навчально-курсовим комбінатом ЖКГ
В.О. механіка ЗАХАРЧУКР.А.. пройшов навчання та виявив необхідни знання із : законадавчих актів з охорони
праці,гігієни праці,надання першої допомоги потерпшим,ПОП під час роботи з інструментом та пристроямі;ПОП під час
виконання робіт на висоті;ПБі БЕ посудин, що працюють під тиском ;Охорона праці і промислова безпека в будивництві
(ДБН А.3.2-2-2009);ПОП на автомобільному транспорті; ПБЕЕС -III до та понад 1000В. Посв.№ 24-ОП/06 від 16 серпня
2016р.Правила систем газопостачання (НПАОП 0.00-1.76-15) Посв.№ 26-ОП/09 від 16 серпня 2016р ; ПОП під час
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання ( вкладка до посвідчення
протокол від 24 травня 2018р ) ; Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском Витяг з
протоколу № 13-ОП/12 від 12 червня 2018р. видане Вінницьким навчально-курсовим комбінатом ЖКГ ;
Відповідальни працівники під час прийняття на роботу і періодично проходять навчання та перевірку знань ( один раз
на три роки) згідно діючого законадавства про охорону праці, промсанітарії ,електробезпеки, пожежної безпеки, гігієни
праці, перщої медичної допомоги, галузевих норм та правил.( Наказ директора ТОВ "УМІА"ПОДІЛЛЯ" № 3-01/201810-О П в ід 3.01.2018 р)
З усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи та
посади, з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство і беруть безпосередню )щасть у виробничому
процесі або виконують інші роботи для підприємства, проводиться вступний інструктаж за програмою, розробленою
службою охорони праці з урахуванням особливостей виробництва, затвердженою директором від 20.08.2017р..
В товаристві організована система щорічного навчання працівників .,згідно Типового положення про порядок
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці
На підприємстві розроблені та затверджені посадові інструкції та інструкції з охорони праці та за видами робіт
№

НАЗВА І № ІНСТРУКЦІЇ

1
2
3
4
5

Інструкція № 1 для проведення вступного інструктажу 3 питань охорони праці.
Інструкція 3 охорони праці № 3 для машиніста бульдозера
Інструкція 3 охорони праці № 9 для електрогазозварника.
Інструкція 3 охорони праці № 10 для машиніста екскаватора
Інструкція № 12 про заходи пожежної безпеки під час проведення тимчасових
зварювальних та інших вогневих робіт.
Інструкція 3 охорони праці № 15 при ексшіуатації,зберіганні та транспортуванні балонів
із стиснутими та зрідженими газами.

6

Дата
затвердження, №
наказу

7

Інструкція 3 охорони праці № 17 при проведенні земляних робіт.

8

Інструкція

3

охорони праці № 18 для слюсаря з ремонту автомобілів.

Інструкція № 24 по наданню першої долікарняної невідкладної допомоги.
9
Інструкція 3 охорони праці № 27 при виконанні робіт пов'язаних з підійманням на висоту.
10
11
Інструкція № 44 щодо дій працівників на випадок виникнення надзвичайної ситуації
Наказом директора ТОВ "УМ ІА"ПОДІЛЛЯ" № 11-08/ 2016-20-ОП від 11.08.2016 р. затверджено та введено в дію;
- Положення про службу ОП на підприємстві
- Положення систему управління ОП на підприємстві
- Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.
- Положення про роботу уповноважених трудового колективу з питань охорони праці.
- Положення про оперативний контроль за станом охорони праці
- Положення про проведення Дня охорони праці на підприємстві
- Положення про енергетичну службу підприємства
- Положення про комісію з безпеки дорожнього руху
Наказом директора ТОВ "УМ ІА"ПОДІЛЛЯ" № З -01/ 2018-2 - ОП від 3.01.2018 р створено постійно діючу
комісію з питань охорони праці.
Наказом директора ТОВ "УМ ІА"ПОДІЛЛЯ" № З -01/ 2018-3 - ОП від 3.01.2018 р проводиться інформування
працівників про умови праці та про наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів ,які ще
не усунуто
“ Наказом директора ТОВ "УМ ІА"ПОДІЛЛЯ" № 4 -01/ 2018-14 - ОП, від 4.01.2018 р призначено відповідальних
осіб,що мають право видачі нарядів-допусків на виконання робіт пов'язаних з підвищеною небезпекою;
нач. ВТВ КРИЛИК В.М., в.о. механіка ЗАХАРЧУК Р.А., в електроустановках до і понад 1000 В. енергетик
ФЕДОСЕЕВ О.В.У кв. група, інженер ШЕВЦОВ О.М. V кв. група
Наказом директора ТОВ "УМ ІА"ПОДІЛЛЯ" № 4 -01/2018-15 - ОП, № 4 -01/2018-16 - ОП від 4.01.2018 р
встановлено порядок проведення зварювальних таінших вогневих робіт ,призначено відповідальних осіб
Відповідальний за безпечне проведення зварювальних робіт В.о. механіка ЗАХАРЧУК Р.А.
Виконавець проведення зварювальних робіт - - слюсар з ремонту автомобілів ЗАГРИЗЛИЙ В.О. диплом №411928 ,
виданий Вороновицьким СПТУ-14 15. 07. 1995 р., перевірка знань ; протокол №4-18 від 28.022018р
Наказом директора ТОВ "УМ ІА"ПОДІЛЛЯ" № 4 -01/ 2018-20 - ОП від 4.01.2018 р призначено відповідальних за
організації земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних ком унікацій
Відповідальні працівникі за організації земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні
розтащування підземних комунікацій ; нач.ВТВ КРИЛИК В.М.,в.о.механіка ЗАХАРЧУК Р.А.
Виконавці земляних робіт; машиніст екскаватора БУЛАХ В.В. посв.№131, перевірка знань ; протокол №7-17 від
1.09.2017р, машиніст екскаватора ВИТКОВСЬКИЙ П.Ф. посв.№155 від 12.07.2006 перевірка знань протокол №9-17 від
15.09.2017р , перевірка знань, машиніст бульдозера БЕРЕЗОВСЬКИЙ Б.М. посв.№ 025492, перевірка знань протокол
№9-17 від 15.09.2017р
Наказом директора ТОВ "УМ ІА"ПОДІЛЛЯ" № 27 -06/ 2018-1-ОП від 27.06.2018 призначено відповідальну особу
за справний стан і безпечну експлуатацію посуден, перевезення балонів.
Наказом директора ТОВ "УМ ІА"ПОДІЛЛЯ" №№ 4 -01/2018-21 - ОП від 4.01.2018 призначено відповідальну
особу за виконання робіт на висоті
На підприємстві ведуться журнали :
- реєстрації вступного інструктажу;
- інструктажів на робочому місці
- реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки
- реєстрації вступного інструктажу з питань техногенної безпеки
- реєстрації та обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві
- обліку та видачі 313
- обліку нарядів-допусків на виконання робіт з підвищеною небезпекою
- оперативного контролю
- інженера з ОП
Працівникам видається засоби індивідуального захисту,спецодяг,спецвзуття,*а також миючі та знешкоджувальні
засоби згідно норм.
Порядок видачі,зберігання і користування засобами індивідуального захисту відповідає вимогам"Положення про
порядок забезпечення працівників спецодягом,спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту"
1.Для робіт, шо виконуються на висоті понад 1.3 метра
Підприємство забезпечує працівників інструментами,приладами та засобами захисту ;каски захисні типу Універсал М
215 виготовлені 2017р; пояси запобіжні типу ПБ-1-М зав. № 071620 , виготовлен 2012 р ., пояс запобіжний безлямковий
ПБ-1-М ,зав. № 015952 виготовлен 2015 р.,страхувальні канати (2шт.).
Під час експлуатації запобіжним поясам та приладдям до них періодично, один раз на 6 місяців проводиться
випробування (. Протокол № 8-18 від 23.05.2018р.)

2.
Для виконання земляних робіт .що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних
комунікацій використовуються:
- Екскаватор ІВС-2208с зав. № 164К32188,рік випуску 2007 ,ІЖ
- Екскаватор АТЕА8 —1604Ь8,зав№4449, рік випуску 1991, Німетчина
- Бульдозер ДЗ-170 зав№35838, рік випуску 1989,СРСР,
- Автомобілі КРАЗ, КАМАЗ ;
- Переносне огородження,щити для укріплення грунту, перехідні містки ,драбини, сигнальні стрічки,спеціальні
дорожні знаки,бар'єри.
3. Зберігання балонів із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним газом. Для виконання газополум'яних робіт
використовуються балони з пропан-бутаном ( 1 шт) та киснем (2 шт) .Балони з киснем та пропан-бутаном зберігаються
окремо, наповненні та порожні балони також зберігаються окремо.
.Переміщення балонів здійснюється на спеціально пристосованих для цього візках.
Заправка балонів виконується за договором з ТОВ "ВКФ"СЕНС ЛТД"
4. Для виконання зварювальних робіт використовуються:
- Зварювальний трансформатор ТДМ-317 У2, рік випуску 1987, Росія.
- Інвектор 88УА-тіпі-Р, рік випуску 2017 Україна.
- Різак для ручного кисневого різання “ДОНМЕТ” 142 , рік випуску 2014, Україна
- Редуктор балонний кисневий БКО -50 - ДМ, рік випуску 2015, Україна
- Редуктор балонний пропановий БКО -5 ДМ, рік випуску 2008, Україна
- Рукави гумотканинні для газового зварювання і різання металу рік випуску 2016, Білорусь
- Маска С-405-У1
- Каска захисна “УНІВЕРСАЛ М 215”
- Окуляри газозварювальника ЗНР 1 Г
Під час експлуатації різаку, редукторам, рукавам проводяться випробування ( Протокол № 9-18 від 6.06.2018р,
Протокол № 10-18 від 6.06.2018р, Протокол №11-18 від 18.06.2018р.)

На все перераховане обладнання є паспорти, сертифікати.
Нормативно - правові акті, які діють на підприємстві
1.Закон України „Про охорону праці”.
2.3акон України „Про пожежну безпеку”.
З.Закон України „Продорожний рух”.
4.Кодекс законів про працю України.
5.3акон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності"
6. Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на
виробництві. Постанова КМУ від 30.11.2011. №1232.
7.
Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин,
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. Постанова КМУ від 26.10.2011 р. № 1107.
З.Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07
9.Правила безпеки систем газопостачання України НПАОП 0.00-1.76-15
Ю.Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском НПАОП 0.00-1.59-87
11. Правила охорони праці під час експлуатації обладнання , що працює під тиском
12. Правила охорони праці на автомобільному транспорті НПАОП 0.00-1.62-12
13. Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті
14. Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13
ІБ.Перелік робіт з підвищеною небезпекою.НПАОП 0.00-2.01-05
Іб.Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту
працівникам загальних професій різних галузей промисловості. НПАОП 0.00-3.07-09
ІУ.Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства. НПАОП 0.00-4.09-07
ІЗ.Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці. НПАОП
0.00-4.11-07
19.Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці. НПАОП 0.00-4.12-

05
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Типове положення про службу охорони праці. НПАОП 0.00-4.21-04
Правила охорони праці під час зварювання металів. НПАОП 28.52-1.31-13
Правила експлуатації електрозахисних засобів НПАОП 40.1-1.07-01
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1 -1.21 -98
Правила техничної експлуатації електроустановок споживачів
Правила улаштування електроустановок

26.

Система стандартів безпеки праці Охорона праці і промислова безпека у будівництві (ДБН) . НПАОП 45.2-7.02-12

27. Правила пожежної безпеки в Україні. НАПБ А.01.001-2014
28. Правила дорожнього руху
29. Положення згідно затвердженому переліку
ЗО.Інструкцїї згідно затвердженому переліку .
31. Правила охорони елекгщгдюос мереж
32. Правила охоронд.;^і^р^рд^^ксплуатаітвантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного
1ЙПНЙННЯ
обладнання.

(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів го^оД^рітанмя у^терпторіальному органі Держпраці
^

Примітки:

20^

р.

№

____________.

1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надаО згоду на* обробку персональних даних з метою
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через
свої релігійні переконання відмовляютьея від його прийняття та повідомили про це відповідному органу
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.".

