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

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці
Відомості про роботодавця Публічне акціонерне товариство «ПлазмаТек» м. Віннинд. вул.
(для юридичної особи; найменування юридичної особи,

Максимовича. 18 код ЄДРПОУ 03567397 Слободянюк Віктор Петрович, тел. 55 49 71. Факс

49 72

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника номер телефону, телефаксу
___________________________ 5есге1агу.оТТісе@ріавта1ес.сот.иа________________________________

адреса електронної пошти;

Вінницька область. Піщанський район, смт. Рудниця. вул. Шевченка. 81
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
машин, 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 аудиту з охорони праці
(дата проведення аудиту)

Я,

Слободянюк

ВІКТОР

Петрович

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та з^иов праці вимогам
законодавства з питань охорони праці та цромислової безпеки під час виконання таких робіт
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання
підвищеної небезпеки:
Додаток 6 до Порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 48)
(п.18) Зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим,
отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом_____________________________________ .
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки)

Кількість р о б о ч и х місць -2 . у

том у

числі тих, на яких існує підвищений РИЗИК виникнення травм - 2.

кількість робочих місць, у тому числі тих на яких існує підвищений ризик виникнення травм.

будівел і споруд (приміщень! - 14. виробничих обєктів - 2:
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

електрогазозварник - 1 робоих місця (1 чол);
газорізальник -1 робоче місце (Ічол);
,
Інші відомості: Відповідальність за дотримання вимог законодовства з питань охорони праці та
промислової безпеки: начальник служби охорони праці Гуменюк Олег Ю рій о ви ч , інженер з охорони
праці Боровський Володимир Іванович, інженер з охорони праці Скопік Павло Олександрович.
Працівники у відповідності до положенн про порядок проведення навчання і перевірки знань з
питань ОХОРОНИ праці ШПАОП 00-4.12-05). пройшли навчання у навчальному центрі «Міон»
протокол № 96 від 11.04.2016. протокол № 86 від 26.02.2018. Працівники пройш ли переатестацю в
навчальному центрі «Вінницький ЕНП» по нововеленим НПАОП 0.00-1,80-18. НПАОП 0.00-1.81-18

Вхід. №
4^:

протокол № 462 від 10.07.2018. На підприємстві створено службу охорони праці наказ № 0107-05 від
01 липня 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 праці проводиться працівниками служби охорони праці
чгілно конспекту вступного інструктажу затверджено наказом № 1223-02 від 23.12.2008р. Первинні,
повторні, цільові та позапланові інструктажі проводяться відповідальними особами (керівниками
підрозділів! вілповідно до наказу № 1223-02 від 23.12.2008р. Працівники підприємства пройшли
навчання та перевірку знань. Наказ на створення комісії з перевірки знань №0103-02 від «01» березня
2017р . Протоколи № 1 - № 15 від 04-13.12.2017. Для безпечного виконання робіт на підприємстві
розроблені та затверджені наступні регламентуючі документи: Інструкція з ОП під час
транспортз^ання, зберігання та експлуатації балонів із стисненими та зрідженими газами №20,
Інструкція з охорони прані для газозварника № 11, Інструкція з охорони праці для
електрогазозварника № 12. Положення про порядок виконання робіт з підвищеною небезпекою, які
оформляються нарядом допуском наказ №1025-01
від 25.10.2018. Положення про порядок
виконання робіт з підвищеною небезпекою №0103-04 від 13.01.2014 р.
Пратті вники забезпечені засобами індивідуального захисту в повному обсязі згідно Положення про
порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами
іняиві дуального захисту. Наказ про введення в дію положення № 1210-01 від 10 грудня 2015 року.
Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інпшх засобів індивідуального
захисту праттівників (металургійна промисловість, виробництво електродів! затверджені наказом
№1210-01 від 10 грудня 2016р.
Засоби індивідуального захисту проходять огляд та випробування із занесенням записів в відповідні
журнали які передбачені правилами безпечної роботи з інструментами та пристроями НПАОП 0.001.71-13
На підприємстві обладнано кабінет охорони праці площею 92 м2 на 50 осіб. Розроблено 92
інструкції, які затверджено наказом генерального директора № 0701-01 від 1 липня 2016 року
(інструкції №№1-73). наказ №0203-03 від З лютого 20і7року (інструкдГя-74!. наказ №0712-01 від 12
липня 2017року (інструкції-75-80). наказ № 021^-0Г івід 14 лютого 2018року (інструкції-81-82).
№0608-02 від 8 червня 2018 року (інструкції-83-92). Працівники в повній мірі забезпечені
нормативно_____правовими
актами
з
охорони
праці
і
експлуатаційною
документацією.__________________________________________________________
В ступний

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Реєстр нормативно-правових актів з охорони праці які діють на підприємстві ПАТ «ПлазмаТек»:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Закон України «Про охорону праці».
Положення про систему управління охороною праці на підприємстві.
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.
7. Положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної
безпеки на підприємстві.
8 . Положення про організацію охорони праці попереднього і періодичного медичних оглядів
працівників.
»
9. Положення про енергетичну службу.
10. Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям
та іншими засобами індивідуального захисту.
11. Положення про порядок виконання робіт з підвищеною небезпекою, які оформляються
нарядом допуском.
12. Перелік робіт з підвищеною небезпекою.

13. Перелік посад посадових осіб підприємства, які зобов'язані проходити попередню і
періодичну перевірку знань з охорони праці.
14. Інструкції з охорони праці для працюючих за професіями і видами робіт.
15. Інструкції про порядок зварювання і проведення інших вогневих робіт на підприємстві.
16. Загальнооб'єктові та цехові інструкції про заходи пожежної безпеки.
17. Наказ про призначення відповідальних осіб за справний стан та безпечну експлуатацію
машин, механізмів підвищеної небезпеки.
18. Наказ про порядок атестації робочих місць щодо їх відповідності нормативних актів про
охорону праці.
19. Наказ про організацію безкоштовної видачі працівникам певних категорій лікувальнопрофілактичного харчування.
20. Наказ про організацію безкоштовної видачі молока або інших рівноцінних харчових
продуктів працівникам підприємства, що працюють у шкідливих умовах.
21. Наказ про порядок забезпечення працівників підприємства спецодягом, спецвззпгтям та
інщими засобами індивідуального захисту.
22. Наказ про створена комірії з перевірки знань з питань охорони праці.
23. Наказ про призйаченн^]й^0,^^3№І^і|^!»^би із нагляду за станом будівель і споруд.

В.П. Слободянюк
(ініціали та прізвище)

«09» серпня 2018 р.
Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарюв;
органі Держпраці
20/#р. №
_________ .

Примітки:

1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на о б р о б і^ ^ ^ (
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання рс^-'експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної

оріальному

Ф метою
™

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.".

