відповідності матеріально-технічної бази
вимогам законодавства з нитань охорони прані .
Відомості про роботодавця:

пппнодт «Казкова долина»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місце її державної реєстрації, код платника податків згідно з

Юридична адреса:Україна,22344 .Вінницька областьЛітинський р-н,с.Городите.
ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД, прізвище, ім'я та по батькові керівника; для фізичної особи - піішриємця:

Код платника податків згідно ЄДРПОУ04542011__________________________________
прізвище, ім'я та, по баті.кові серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання номер облікової картки платника

Код ВИДУ діяльності КВЕД_______________________ 55.20
податків ( не зазначається Виконання робіт підвищеної небезпеки : експлуатація , обслуговування

_____________ Мартенюк Андрій Михайлович

директор

реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової

тел, 067 631 43 94__________________________________
служби і мають відмітку в паспорті);номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

_________Вінницька областьЛітинський район, с.Городище,
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин механізмів, устаткування
підвищеної небезпеки

Інформація про наявність договору страхуцання-цивільної відповідальності перед
третіми особами стосовно відшкодування, наслідків можливої шкоди
Найменування страхової комнанії.строк дії страхового поліс, номер і дата видачі.

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
Дата проведення аудиту

Я, Мартенюк Андрій Михайлович_____________________________________
(нрі;івище,

ЦІЄЮ

ім'я

та

по

батькові

керівника

юридичної

особи

або

фізичної

особи

-

підприємця)

декларацією підтверджую відповідність матеріально - технічної бази та умов праці

(найменування виду робіт

гіііціищєної

небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. їх марка

вимогам законодавства з питань охорони працігга промислової безпеки під час
виконання таких робіт підвищеної небезпеки або експлуатація таких машин,механізмів
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без

устаткування ні/двиїценої небезпеки:________________________________________ _
озртіманіїя відповідного дозволу, кількість робочих місць, в тому числі тих. на яких існує підвищений ризик виникнення

роботи, що

ВИКОПУЮТЬСЯ

на висоті понад 1.3 метра.

травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів цехів, дільниць, структурних пііфозлілів)

Робочі місця.
»
11 робочих місця, па яких існує підвищений ризик виникнення травм:
шеф-кухар,кухарі, робітники кухні 6 робочих місць( 14чол.);
електромонтер - 1 робоче місце (1 чол.);
охороники 1 робоче місце ( 4 чол.):
вантажники 1 робоче місце( 2 чол.) ;
слюсар-сантехнік 1 робоче місце ( 1 чол.);
водій 1 робоче місце (1 чол).

'ХІД. N2
20'?п

Приміщення корпусів - площею забудови
2156
м“. Двері -металеві,в
господарських приміщеннях. Мережа внутріщнього освітлення виконана в
вибухозахищеному виконанні. Силова електромережа та розподільчі пристрої
знаходяться на виутріщній стороні корпусу.
Приміщення знаходяться в задовільному стані.
Проведена перевірка технічного стану несучих конструкцій будівлі, про що
складений технічний звіт.
У 2016 році складений паспорт технічного стану будівель.
Інші відоіуіості:
Директор Мартенюк Андрій Михайлович пройщов навчання та перевірку знань з
наступних дисциплін:
( іші івнте. ім’я по батькові осі, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці

Законодавства України з охорони праці; Правила охорони праці під час виконання на
висоті. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (ІУ кв. гр. до
1000В). Посвідчення 299-03-18 від 14.06.2018 р..
______ Відповідно до чинного законодавства загальна відповідальність за стан охорони
праці на підприємстві покладається на директора Мартенюк А.М.
Роботодавець несе безпосередню відповідальність за порушення вимог законодавства з
питань охорони праці.
Мартенюк Алла Миколаївна - завідуюча виробництвом, пройшла навчання та виявила
потрібні знання з:
1. Законодавства з охорони праці, НПАОП 0.00-1.15-07Правила охорони праці під час
роботи з інструментами га пристроями.
. ' '
■2. Правила охорони праці під час виконання робіт йа висоті,
3. Правила охорони праці на автомобільному транспорті. Посвідчення №5-478-18 від
12.07.2018 р.
Наказом директора в Г1ППНОДТ «Казкова долина» створена служба охорони
праці,Призначений інженер охорони праці (за сумісництвом) Мартенюк А.М.
Працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи проходять за рахунок
роботодавця навчання з питань охорони праці, з надання першої медичної допомоги
потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварій. Па
підприємстві не допускаються до роботи працівники, у тому числі посадові особи, які не
пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці.
Наказом директора Мартенюк А.М. від 06.06.2018 р. №7-ОП введено в дію
Ііас'гу 11н і пол оже Іш я:
- «Положення про службу охорони праці»;
- «Положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці»;
- «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»;
- «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони
праці»;
- «Положення про безпечну та надійну експлуатацію будівель і споруд»;
- «Положення про порядок проведення медичних оглядів працівників»;
- «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним
взуттям та іншими засобами індивідуального захисту»
- «Положення про видачу нарядів-допусків на виконання робіт із підвищеною
небезпекою».

На підставі положення про розробку інструкцій ПППНОДТ «Казкова долина», від
19.03.2018 р № 5 введені в дію 21 інструкцію з охорони праці;
- інструкція вступного інструктажу з охорони праці ;
- інструкція з охорони праці для працюючих на ПК ;
- інструкція з охорони праці з електробезпеки для робітників і службовців ;
- інструкція з охорони праці про заходи пожежної безпеки у приміщеннях ;
- інетрукція з охорони праці для електрика ;
- інетрукція з охорони праці для водія вантажного автомобіля;
- інетрукція з охорони праці для слюеаря-електрика з ремонту електроуетаї кування
- інетрукція з охорони праці для слюсаря при роботі з електроінструментом та ручними
електричними машинами ;
- інструкція з охорони праці при виконанні робіт на висоті ;
- інструкція з охорони праці для охороиика;
- інструкція з охорони праці для кухаря;
- інструкція з охорони праці для слюсаря-сантехніка;
- інструкція з охорони праці для лікаря;
Інструкція є нормативним актом, що містить обов'язкові для дотримання
працівниками вимоги з охорони праці при виконанні ними робіт певного виду або за
певною професією на робочих місцях, у виробничих приміщеннях, на території
підприємства або в інших місцях, де за дорученням власника виконуються ці роботи,
трудові та службові обов'язки.
Інструкції розроблені на оенові чинних .державних міжгалузевих і галузевих
нормативних актів про охорону праці, „примірнцх . інструкцій та технологічної
документації підприємства з урахуванням конкретних умов виробництва та вимог
безпеки, викладених в експлуатаційній та ремонтній документації нідприємстввиготовлювачів обладнання, що використовується на даному підприємстві. Вони є
обов'язковими
для
дотримання
працівниками
відповідних
професій
або
при виконанні відповідних робіт на підприємстві.
Інструкції містять такі розділи: відомості про підприємство; загальні положення;
вимоги безпеки перед початком роботи; вимоги безпеки під час виконання роботи;
вимоги безпеки після закінчення роботи; вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.
Інструкції, які введені в дію , зареєстровані інженером з охорони праці в журналі
реєстрації у встановленому порядку. Також вони видані працівникам на руки під розпис
у журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці під час проведення первинного
іисз'рукз'ажу.
Інструкції містять і'ільки ті вимоги щодо охорони праці, дотримання яких
обов'язкове самими працівниками. Порушення працівником цих вимог розглядається, як
порушення трудової дисципліни, за яке до нього може бути застосовано стягнення згідно
з чинним законодавством.
З працівниками підприємства проводяться вступні, первинні, повторні,
іюзанланові інструктажі з питань охорони праці на підставі Положення про порядок
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.
Усі журнали реєстрації інструктажів нумеруються, прошнуровуються,
скріплюються печаткою підприємства.____________________________________________

Працівники
ПППНОДТ «Казкова долина» забезпечуються згідно норм
безкоштовно спецодягом, спецвзуттям та іншими 313. Видано наказ «Про забезпечення
засобами індивідуального захисту працівників табору № 6
від 19.03.2018р.із
затвердженими переліками. На всіх праідівників ведуться особові картки обліку видачі і
списапня засобів захисту.
Всі працівники своєчасно забезпечуготься необхідними засобами індивідуальноі о та
колективпоі'о захисту згідно встановлених норм та вимог колективного договору.
Ремонтні, монтажні та будівельні роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра
виконуються за допомогою пристроїв - приставних драбин, стрем’янок, запобіжних
поясів, які у встановлені терміни проходять випробування та огляди, перед їх
застосуванням.
На підприємстві є в наявності 2 приставні драбини . Проведено їх випробовуванггя
(протокол №1 від 15.05.2018 р), двома запобіжними поясами, проведено їх
випробовування(протокол2 від 19.05.2018р)
№пп

Посада

Назва 313

Кіл-ть

1

Кухар

Халат х/б
Косинка

1 шт.
1 шт.

■'V• ч
2

3

Електромоггтер

Слюсар-сантехнік

Костгом х/б
Окуляри захисні
Рукавиці діелектричні
Іиетрумеит
діелектричними ручками
Ботінки юхтові
Костюм х/б
Ботінки юхтові
Рукавиці х/б

4.

Водій
вантажного Костюм х/б
автомобіля
Ботінки юхтові

1 шт.
1 шт.
1 шт.
3 1 комплект
1 пара
1 гггт.
1 пара
1 шт.
2 пари
1 шт.
1 пара

Засоби колективного захисту: діелектричні килимки, плакати та знаки безпеки в
кількості 12 шт.
Працівників ПППНОДТ «Казкова долина», також отримують мийні засоби, за
рахунок підприємства.
ИоріУіативно-правова база:
1. Закон України « Про охорону праці».

2. НПАОП 0.00-4.15-98 «Типове положення про розробку інструкцій з охорони
праці».
.3. НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці».
4. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання та
перевірку знань з питань охорони праці».
5. НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті».
6. НПАОП 64.2-3.04-98 «Типові норми безкоштовної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівників».
7. Постанова КМУ від 26.10.2011р. № 1107 « Про затвердження Порядку видачі
дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію
( застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки».
8. ДНАОП 1.1.10-1.04-01 «Правила безпечної роботи з інструментом та
пристроями».
9. ДНАОП 1.1.10-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації електроустановок
споживачів».
10. НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажнорозваптажувальпих робіт.

Мартенюк А.М.
(іміці:і.ііі І<1 мріікніїїс)

єстрована у журналі
|Л,ержпраці « /З »
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