;

Додаток 8
до Порядку
дакції постанови Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2018 р. № 48)

Яо/</’с

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці
Відомості про роботодавця Приватне товариство «ПлазмаТек-Тоанс» Вінницька о б л я т .
Пішанський район, смт. Рудниця. вул, Шевченка. 81 код ЄДРПОУ 32713406 Мендусь Максим
Олександрович, тел. 0432 55 49 71 .Факс 0432 55 49 72
місце знаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника номер телефону, телефаксу

____________________________________ р1а5таїес-ігап8@р1а8та1ес.сот.иа______________ ___
адреса електронної пошти;

Вінницька область. Пішанський район, смт. Рудниця. вул. Шевченка. 81_________________ _
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
мащин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

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 нудиту з охорони праці'
(дата проведення аудиту)

Я,

Мендусь

Максим

Олександрович

(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 та промислової безпеки під час виконання таких робіт
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання
підвищеної небезпеки:
технологічні транспортні засоби (п.5 доц.7 Порядку)
1) навантажувач М апііои М5І25Т ДНЗ Т00226АВ заводський номер 238415 Франція рік випуску
2007: водій Бондурівський І.А. пройшов навчання в навчальному центрі «АТРІДЕС» протокол №24
від 28.02.2008р.;
2) навантажувач Ііпсіе Н20О ДНЗ Т00506АВ заводський номер НХ2391200646 Франція рік випуску
2009:водій Бурденюк 0.1. пройшов навчання в навчальному центрі «МІОН» протокол №194 від
09.12.2015р.;
3) навантажувач ТОУОТА 02-8РЄР 18 ДНЗ Т00505АВ заводськиу номер 8 РСР 18 11561ТОУОТА
Франція рік випуску 2008: водій Цимбалюк С.О. пройшов навчання в навчальному центрі «МІОН»
протокол №325 від 29.11.2017р.;
4) навантажувач NІ55ап ОХ-30 ДНЗ Т00576АВ заводський номер У61Р2Е704120 УпіСаггігегз
Мапиіасіигіпд Іспанія рік випуску 2016: водій Тимчик Д.В. пройшов навчання в навчальному
центрі «МІОН» протокол №325 від 29.11.2017р.;

Вхід. №
"
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5) навантажувач Мі$$ап ОХ-18 ДНЗ Т00625АВ заводський номер Р101Е703613 УпіСаггігегз
МапиІ^асШгіпд Іспанія рік випуску 2017: водій Тимошенко А.М. пройшов навчання в навчальному
центрі «МІОН» протокол №136 від 20.06.2018р.;
6) навантажувач ТОУОТА 42-7РбР25\/3700 ДНЗ Т00228АВ заводський номер 407Р6Р25-14755
ТОУОТА Франція рік випуску 2003: водій Табак А.М. пройшов навчання в навчальному центрі
«МІОН» протокол №405 від 20.06.2018р.;
7) навантажувач Nі$5ап ОХ-25 ДНЗ Т00667АВ заводський номер Ц1Р2Е704135 ипіСаггігегз
МапиІ'асІигіпЕ Іспанія рік випуску 2017: водій Бурлачук Ю.В. пройшов навчання в навчальному
центрі «МІОН» протокол №136 від 20.06.2018р.;
8) навантажувач Міззап ОХ-25 ДНЗ Т00668АВ заводський номер иіР2Е704129 УпіСаггігегз
Мапиі'асіигіпз Іспанія рік випуску 2017: водій Московчук О.А. пройшов навчання в навчальному
центрі «МІОН» протокол №158 від 29.06.2017р.;
9) навантажувач NІ5$ап ОХ-30 ДНЗ Т00669АВ заводський номер У61Р2Е704698 ІІпіСаггігегз
МапиІ'асТигіпз Іспанія рік випуску 2017: водій Федоренчук С.Н., пройшов навчання в навчальному
центрі «Одеський морський торгівельний порт» протокол №57 від 29.03.2013р.;
10) навантажувач Nі$$ап РХ-30 ДНЗ Т00670АВ заводський номер У61Р2Е704679 УпіСаггігегз
Мапиі'асіигіпд Іспанія рік випуску 2017: водій Виклюк О.В. пройшов навчання в навчальному
центрі «МІОН» протокол №136 від 20.06.2018р.;
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки)

Кількість робочих місць-10, V тому числі тих, на яких ІСНУЄ підвищений РИЗИК виникнення травм-10
кількість робочих місць, у тому числі тих на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

булівел і споруд (приміщень) - 2. виробничих обєктів - 1:
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

водій навантажувача - 10 робоих місця (16 чол);
Інші відомості: Відповідальність за дотримання вимог законодовствД ^‘ питань охорони праці та
промислової безпеки: директор Мендусь Максим-Олекеіаядрович пройшов навчання у навчальному
центрі «МІОН» ПРОТОКОЛ № 265 від 02.05.2018 р . та ТОВ «Вінницький ЕНІІ» протокол №462 від
10.07.2018р., інженер з охорони прані Скопік Павло Олександрович пройшов навчання у
навчальному центрі «МІОН» протокол №390 від 14.06.2018р., механік Сварник О.А. пройшов
навчання у навчальному центрі ТОВ «Вінницький ЕНЦ» протокол №508 від 26.07.2018р.У
відповідності до положення ПРО порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони
пралі (НПАОП 00-4.12-05). На підприємстві створено службу охорони пралі наказ № 0829-03 від 29
серпня 2016 року.
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці
та промислової безпеки;

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

інструктаж з питань охорони пралі проводиться працівниками служби охорони пралі
згідно конспекту вступного інструктажу затверджено наказом № 0909-05 від 09.09.2016р . Первинні,
ПОВТОРНІ, цільові та позапланові інструктажі проводяться відповідальними особами (механіком)
відповідно до наказу № 0909-05 від 09.09.2016р. Працівники підприємства пройш ли навчання та
перевірку знань. Наказ на створення комісії з перевірки знань №0909-06 від 09.09.2016р. Протоколи
№ 03 від 12.12.2017р . № 02 від 15.02.2018р. Для безпечного виконання робіт на підприємстві
розроблені та затверджені наступні регламентуючі документи: Положення про порядок виконання
робіт з підвищеною небезпекою, які оформляються нарядом доіууском наказ №0829-06 від 29.08.2016
В ступний

Працівники забезпечені засобами індивідуального захисту в повному обсязі згідно Положення про
порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами
індивідуального захисту. Наказ про введення в дію положення № 0829-05 від 29.08.2016 року. Норми
безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту
працівників (автогосподарство) затверджені наказом №0328-07 від 28.03.2018 р .____________________
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту.

Таблиця 1
8322

1

В одії автотранспортних
засобів та навантажувачів

Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Жилет сигнальний
Костюм бавовняний
Каска захисна
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені

Мун 100
Нм
Со
Нм
Нм

12
7 днів
12
12
24

Тн
Тн

36
36

На підприємстві розроблено 34 інструкції, які затверджено наказом директора № 0201-01 від 01.02.
2017 року . Працівники в повній мірі забезпечені нормативно правовими актами з охорони праці і
експлуатаційною документацією.__________________________________________________________
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Реєстр нормативно-правових актів з охорони праці які діють на підприємстві ПП «ПлазмаТекТранс»:
1.
2.
3.
4.
5.

Закон України «Про охорону праці».
Положення про службу охорони праці підприємства.
Положення про комісію з питань охорони праці підприємства.
Положення про роботу уповноважених трудового колективу з питань охорони праці.
Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань працівників з питань охорони
праці на підприємстві.
6. Положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної
безпеки на підприємстві.
^
7. Положення про організацію охорони праці прпере^^ньргр і періодичного медичних оглядів
працівників.
8. Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям
та іншими засобами індивідуального захисту.
9. Положення про порядок виконання робіт з підвищеною небезпекою, які оформляються
нарядом допуском.
10. Перелік робіт з підвищеною небезпекою.
11. Перелік посад посадових осіб підприємства, які зобов'язані проходити попередню і
періодичну перевірку знань з охорони праці.
12. Інструкції з охорони праці для працюючих за професіями і видами робіт.
13. Інструкції про порядок зварювання і проведення інших вогневих робіт на підприємстві.
14. Загальнооб'єктові та цехові інструкції про заходи пожежної безпеки.
15. Наказ про призначення відповідальних осіб за справний стан та безпечну експлуатацію
машин, механізмів підвищеної небезпеки.
16. Наказ про порядок атестації робочих місць щодо їх відповідності нормативних актів про
охорону праці.
17. Наказ про порядок забезпеч^ня працівників підприємства спецодягом, спецвзуттям та
іншими засобами індірііЙ Ш І^е^ахисту.
18. Наказ про створенв[^^^*|)5ц^^^^І|;>ки знань з питань охорони праці.

М.О.Мендусь
(ініціали та прізвище)

10 серпня 2018 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів гос
органі Держпраці
_______2018 р. №

Примітки:

іиторіальному

1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає 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 відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.".

О^.

