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ЖЛАРАЦІЯ
В ІД П О В ІД Н О С Т І

м^ершльно-технічної бази вимогам законодавства
з питань охорони праці

Відомості про роботодавця - юридичну особу:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Сантехсервіс»
для юридичної особи: найменування юридичної особи

21022, м. Вінниця, вул. С. Зулинського, 48-Б, ЄДРПОУ 30363217
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

керівник Карацун Іван Олександрович_________
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

т/ф; (0432) 50-88-68, е-шаіі: 8ап1екЬ8егуІ899@етаі1.сот__________________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Код виду ДІЯЛЬНОСТІ ЗГІДНО КВБД: 43.22 Монтаж водопровідних мереж,
систем опалення і кондиціонування; 43.91 Покрівельні роботи.
21022, м. Вінниця, вул. С. Зулинського, 48-Б
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування
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)

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА

Вхід. №
00

Центр адмінклрвтивних послуг
‘Прозорий офіс*
адміністратор

Гшотв Н0іт Василівна

я,

Карацун Іван Олександрович,
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)

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 експлуатації
устаткування підвищеної небезпеки:
ЦІЄЮ

1. Зварювальні роботи, а саме:
- електрозварювальні роботи на тимчасових виїзних робочих місцях в замовників
у тому числі те, на якому існує підвищений ризик виникнення травм.
Електрозварювальні роботи виконує зварник - 1 працівник.
2. Р 060ТИ, що виконуються на висоті понад 1,3 метра, а саме:
- покрівельні, будівельні, оздоблювальні роботи.
3. Експлуатації устаткування, а саме:
- інвертор зварювальний №1
ММА250Т, зав. №513043901, Країна виробник
Австрія, рік виготовлення - 2012;
- інвертор зварювальний №2 Кепсіе Ш285, зав. №150212002, Країна виробник Китай, рік виготовлення - 2017;____________________________________________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,
тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або
експлуатуються (застосовуються)

4. Виробничі будівлі і споруди:
- майданчики по виконанню робіт на території замовника.
- виробнича майстерня, обладнана місцями для відпочинку працівників, шафами
для 313.
"■
. ...
- санітарно-побутові приміщення обладнанні умивальниками та дущовими.
Інші відомості:
1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Сантехсервіс» працює по щтатному
розкладу та наймає працівників за трудовою угодою
На підприємстві в штаті і за трудовою угодою - 5 працівників, а саме:
- директор —1 особа
- монтажник —1 особа
- електрозварник - 1 особа
- покрівельники - 2 особи (за трудовою угодою)
Відповідно до чинного законодавства загальна відповідальність за стан охорони
праці покладається на директора Карацун І.О., який пройшов навчання та
перевірку знань із Законодавства України з охорони праці, правил охорони праці
під час роботи з інструментом та пристроями, правил охорони праці під час
експлуатації обладнання, що працюють під тиском, правил охорони праці під час
виконання робіт на висоті, правил охорони праці на автомобільному транспорті,
ПБЕЕС ПІ гр. в ДП НВК ТОВ «Да-Допомога», 17.07.2018р., Посвідчення №48513-18
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2,Наказом №5 від 12.02.18 р. Призначено:
- відповідальним за безпечне виконання зварювальних робіт директора Карацун
І.О.,
- виконавця зварювальних робіт Карацун Є.О., який пройшов навчання і виявив
необхідні знання Законодавства України питань з охорони праці, правил ОП під
час роботи з інструментом та пристроями, правил ОП під час зварювання металів,
правил охорони праці під час виконання робіт на висоті, ПБЕЕС III група, в ДП
НВК ТОВ «Да-Допомога», 19.07.2018р., Посвідчення №№501; 501/1; 521.
Виконавці робіт на висоті Кушта С.М., Карплюк В.І. пройшли навчання і виявили
необхідні знання Законодавства України питань з охорони праці, правил ОП під
час роботи з інструментом та пристроями, правил охорони праці під час
виконання робіт на висоті в ДП НВК ТОВ «Да-Допомога», 19.07.2018р.,
Посвідчення №№523; 500 та №№ 522; 499.
3. На підприємстві розроблено та затверджено Наказом №3 від 10.01.2018 р.
Інструкції з охорони праці:
3.1. Інструкції з питань охорони праці за певною професією:
- П 01-17 Інструкція з ОП для електрозварника ручного зварювання;
- П 02-17 Інструкція з ОП для водія;
- П 03-17 Інструкція з ОП для монтажника;
- П 04-17 Інструкція з ОП для покрівельника;
3.2. Інструкції з питань охорони праці під час виконання робіт певного виду:
- Р 01-17 Інструкція з ОП під час зварювання металів; '
- Р 02-17 Інструкція з ОП під час роботи на-висоті;
- Р 03-17 Інструкція з ОП під час виконання вантажно-розвантажувальних
робіт;
- Р 04-17 Інструкція з ОП під час виконання робіт з ручним інструментом;
- Р 05-17 Інструкція з ОП під час виконання робіт з електричним
інструментом;
- Р 06-17 Інструкція з ОП під час виконання робіт на персональному
комп'ютері;
- Р 07-17 Інструкція з ОП при користуванні електропобутовими приладами;
- Р 08-17 Інструкція з ОП щодо надання домедичної допомоги потерпілим від
нещасних випадків;
- Р 09-17 Інструкція з ОП щодо дій персоналу при загрозі або виникненні
надзвичайних ситуацій.
4. Наказом №9 від 05.06.2018р. організовано систематичне навчання, проведення
інструктажів з охорони праці та затверджено:
- Графік навчання та перевірки знань на 2018р. *
- Програму вступного інструктажу.
- Перелік питань первинного інструктажу.
- Перелік професій, які повинні проходити стажування.
- Перелік робіт, що потребують професійного добору.
- Програму стажування на робочому місці.
5. Наказом №10 від 05.06.18р. проведено атестацію робочого місця електрозварни

ка щодо встановлення пільг за роботу зі шкідливими умовами праці.
6. Наказом №11 від 02.07.18р. проведено медичний огляд працівників, певних
категорій відповідно до Постанови №246.
7. Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими
засобами індивідуального захисту а саме:
Електрозварник
- куртка зимова - 1 шт.
- штани зимові - 1 шт.
- костюм зварника - 1 шт.
- черевики - 1 пара
- щиток - 1 шт.
- окуляри захисні - 1шт.
Покрівельник, Монтажник
- куртка зимова - 1 шт.
- штани зимові - 1 шт.
- костюм х/б - 1 шт.
- черевики - 1 пара
- каска - 1 шт.
- окуляри захисні - 1шт.
- монтажний пояс - 1шт.
ТОВ «Сантехсервіс» забезпечено нормативно-технічцрю, розпорядчою та
організаційною документацією з питань о}фррни праці в межах своєї сфери
діяльності, а також методично-навчальною базою.
Нормативно-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. 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».
6. Постанова КМУ від 7 лютого 2018 р. N 48 «Про внесення змін до постанов
Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. № 725 і від 26 жовтня 2011 р. №
1107.
7. Постанова від 1 серпня 1992 р. № 442 «Про Порядок проведення атестації
робочих місць за умовами праці».
»
8. Н а к а з МОЗ України 21.05.2007 N 246 «Порядок проведення медичних
оглядів працівників певних категорій».
9. НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила безпечної роботи з інструментами та
пристроями».
10. НПАОП 40.1-1.01-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок
споживачів».

11. НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів».
12. НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному
транспорті».
13. НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів».
14. НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажнорозвантажувальних робіт».
15. НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на
висоті».
16. НПАОП 0.00-7.14-17«Вимоги безпеки та захисту здоров’я під час
використання виробничого обладнання працівниками».

Директор
М. П.
«9 »

І.О. Карацун
2 0 1 8р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів
територіальному органі Держпраці
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Примітки; 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,
устаткування 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.".

