відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань
охорони праці та промислової безпеки
Відомості про роботодавця

П р А Т «Вінницький завод «Маяк». 21029 Вінницька обл.. місто Вінниця, вул.
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місце її державної реєстрації,

Хмельницьке шосе, будинок 105; Виконавчий Комітет Вінницької М іської Ради; Є Д Р П О У 14307771:
код платника податків згідно Є Д Р П О У , код виду діяльності згідно К В Е Д , прізвище, ім'я та по батькові керівника;

К В ЕД : 27.51 - Виробництво електричних побутових приладів, 25.21 - Виробництво радіаторів і котлів________
для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові,

центрального опалення, 46.43 - Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою
серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, номер

побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення, 47.54 - Роздрібна
облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання

торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах, 68.20 - Надання в оренду й експлуатавідмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про
ЦІЮ

власного чи орендованого нерухомого майна, 28.30 - Виробництво машин і устаткування для_______________
це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);

СІЛЬСЬКОГО

та лісового господарства; Керівник - генеральний директор П р А Т «Вінницький завод «Маяк»
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Терліковський Василь Васильович; телефон (приймальна) 511-511, факс 43-90-19;___________________________________
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин.

Місце (адреса) експлуатації обладнання - місто Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, будинок 105
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно
відшкодування наслідків можливої шкоди Згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування
цивільної відповідальності перед третіми особами згідно постанови кабінету міністрів № 1788 від______________
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

16.08,2002 року на П р А Т «Вінницький завод «Маяк» страхування не проводиться т. ш. не є об'єктом___________
підвищеної небезпеки.__________________________________________________________________________________________________________________
Я , Терліковський Василь Васильович - генеральний директор П р А Т «Вінницький завод «Маяк»_________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця)
ЦІЄЮ декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази т а умов праці вимогам законодавства
з питань охорони праці під час зберігання балонів із с т и с н е н и м , з р ід ж е н и м , вибухонебезпечним та інертним
газом.

Кількість будівель і споруд (приміщень) - 2 одиниці. Склади для зберігання балонів із стисненим, зрідженим,
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки,

вибухонебезпечним та інертним газом розташовані на вулиці, біля основного виробничого корпусу, з
їх марка, номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються)

дотриманням необхідних протипожежних розривів між самими складами та між будівлями, які знаходяться
без отримання відповідного дозволу, кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик

поруч. Склади мають легкоскидний дах, природну вентиляцію, виконані з металу, не мають вікон, всередині
виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

облицьовані матеріалами, які запобігають утворенню іскор, мають всі необхідні позначення і знаки безпеки
для таких приміщень. Склад для зберігання кисневих балонів має 28 спеціальних комірок, в я к и х _____________
виключається можливість падіння балону. Усі балони пройшли опосвідчення, мають необхідні маркування
та позначення, зберігаються з нагвинченими запобіжними ковпаками._______________________________________ ___________
ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
Ц ентр адміністратиенйх послуг
“Прозорий офіс"
адміністратор

“

4?/

20

.......Палюта Неля Василівна

Кількість робочих місць, в тому числі на яких існує ризик виникнення травм - 9, кількість осіб - б.
Кількість виробничих о б ’єктів (цехів, дільниць) - 5 цехів і підрозділів.__________________________________
Інші відомості Загальна відповідальність за стан охорони праці покладається на генерального директора
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці

Терліковського Василя Васильовича, який пройшов навчання та перевірку знань з законодавства України з
та промислової безпеки, наявність служби охорони праці, інструкцій, інформації про проведення навчання та інструктажу

охорони Праці, посвідчення № 34-ОП/1 (протокол № 34-ОП від 23.12.2016 р.) видане комунальним_____________
з питань охорони пращ, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально-

професійно-технічним навчальним закладом «Вінницький навчально-курсовим комбінат житловотехнічної бази, навчально-медичного забезпечення)

комунального господарства»._________________________________________________________________________________________________________

Наявність служби охорони праці: Н а П р А Т «Вінницький завод «Маяк» наказом № 278 від 28.12.1999 року
створена служба з охорони праці, наказом № 24 від 18.01.2018 року затверджені положення про відділ
охорони праці та навколишнього середовища і положення про систему управління охороною праці на
підприємстві.
Координаційно-методичну роботу по управлінню охороною праці і контроль за виконанням прийнятих
норм і рішень здійснюють:_____________________________________________________________________________________________________________
- начальник відділу охорони праці і навколишнього середовища Глухманюк Любов Михайлівна, яка
пройшла навчання та перевірку знань з питань охорони праці, посвідчення № 345/16 (протокол № 345 від
08.12.2016 р.), № 34-ОП/17 (протокол № 34-ОП від 23.12.2016 р.), № 16-ОП/27 (протокол № 16-ОП від
06.07.2018 р.) видані комунальним професійно-технічним навчальним закладом «Вінницький навчальнокурсовий комбінат житлово-комунального господарства»;
- провідний інженер з охорони праці Суботін Роман Володимирович, який пройшов навчання та
перевірку знань з питань охорони праці, посвідчення № 345/17 (протокол № 345 від 08.12.2016 р.), № 34ОП/18 (протокол № 34-ОП від 23.12.2016 р.), № 11-ОП/18 (протокол № 11-ОП від 08.05.2018 р.), № 16ОП/28 (протокол № 16-ОП від 06.07.2018 р.) видані комунальним професійно-технічним навчальним
закладом «Вінницький навчально-курсовий комбінат житлово-комунального господарства».______________________
Згідно наказу по підприємству № 425 від 09.07.2018 р. призначено відповідальну особу по нагляду за
технічним станом та безпечною експлуатацією обладнання, що працюють під тиском:
- заступник начальника цеху №28 Конвалюк Володимир Васильович, який пройшов навчання та
перевірку знань з питань охорони праці, посвідчення Хе 16-ОП/20 (протокол Ха 16-ОП від 06.07.2018 р.)
видане комунальним

професійно-технічним

навчальним закладом

«Вінницький

навчально-курсовий

комбінат житлово-комунального господарства».

Інформація про інструкції: На П р А Т «Вінницький завод «Маяк» розроблені та затверджені наказом Х» 42
від 11.02.2016 року інструкції по охороні праці по професіям та видам робіт в кількості 100 штук згідно
положення. Серед них інструкція з охорони праці:______________________________________________________________________________
X» 085 «Під час обслуговування балонів із стиснутими і зрідженими газами».

Інформації про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці працівників: На ПрАТ
«Вінницький завод «Маяк» наказом X» 24 від 18.01.2018 року затверджено положення про порядок_____________
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, наказом Х« 25 від 18.01.2018 року створена

постійно діюча комісія з перевірки знань з питань охорони праці:
________ - голова комісії - технічний директор Шведчиков Микола Михайлович, який пройшов навчання та
перевірку знань з питань охорони праці, посвідчення № 345/01 (протокол № 345 від 08.12.2016 р.), № 34ОП/2 (протокол № 34-ОП від 23.12.2016 р.), № 16-ОП/17 (протокол № 16-ОП від 06.07.2018 р.) видані
комунальним професійно-технічним навчальним закладом «Вінницький навчально-курсовий комбінат
житлово-комунального господарства»;
- члени комісії - головний енергетик Погомій Віталій Михайлович, який пройшов навчання та
перевірку знань з питань охорони праці, посвідчення № 34-ОП/15 (протокол № 34-ОП від 23.12.2016 р.)
видане комунальним
комбінат

професійно-технічним

житлово-комунального

навчальним закладом

господарства»;

правила

«Вінницький навчально-курсовим

безпечної

експлуатації

електроустановок

споживачів, правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, посвідчення №144/22-10 від
25.10.2010 р. (з проведеною черговою перевіркою знань з цих дисциплін у 2018 році) видане Вінницьким
національним технічним університетом «Факультет підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів»;
- головний механік Крикун Анатолій Іванович, який пройшов навчання та перевірку знань з питань
охорони праці, посвідчення № 34-ОП/11 ( протокол № 34-ОП від 23.12.2016 р.) видане комунальним
професійно-технічним навчальним

закладом

«Вінницький

навчально-курсовий

комбінат житлово-

комунального господарства»;________________________________________________________________________________________________________
- головний технолог Кузьмін Олександр Іванович, який пройшов навчання та перевірку знань з питань
охорони праці, посвідчення № 34-ОП/4 (протокол № 34-ОП від 23.12.2016 р.) видане комунальним
л

професійно-технічним

навчальним

закладом

«Вінницький

навчально-курсовий

комбінат житлово-

комунального господарства»;________________________________________________________________________________________________________
- провідний інженер з охорони праці Суботін Роман Володимирович;________________________ _____________________
- начальник відділу матеріально-технічного постачання Анохін Володимир Михайлович, який пройшов
навчання та перевірку знань з питань охорони праці, посвідчення № 19-ОП/13 (протокол № 19-ОП від
14.08.2018 р.) видане комунальним професійно-технічним навчальним закладом «Вінницький навчальнокурсовий комбінат житлово-комунального господарства».
Також наказом № 24 від 18.01.2018 року затверджено план-графік проведення спеціального навчання і
перевірки знань з питань охорони праці працівників, які виконують роботи з підвищеною небезпекою.________
Працівники,

які

залучаються

до

експлуатації

(зберігання)

балонів

із

стисненим,

зрідженим,

вибухонебезпечним та інертним газом пройшли первинне навчання та перевірку знань з питань охорони
праці на підприємстві, посвідчення № 251, № 252 (протокол № 02/003 від 15.06.2017 р.), № 232 (протокол №
12/28 від 19.07.2017 р.), № 198 (протокол № 4/150 від 05.06.2017 р.), № 100, № 101 (протокол № 2/7 від
23.05.2017 р.), щорічне навчання та перевірку знань з питань охорони праці постійно діючою комісією
підприємства у 2018 році._____________________________________________________________________________________________________________
Працівники, які залучаються до виконання робіт з підвищеною небезпекою, проходять інструктажі з питань
охорони праці на робочому місці в термін не пізніше ніж раз на З місяці.

Забезпечення засобами індивідуального захисту:
Відповідно до

СТ.8

Закону України «Про охорону праці» та «Норм безоплатної видачі спеціального одягу.

спеціального

взуття та

інших

засобів

індивідуального

захисту

працівникам

машинобудування

і

металообробної промисловості України», працівники отримують безкоштовно спецодяг, спецвзуття та інші
засоби індивідуального захисту, зокрема і на роботах, які декларуються. Працівники забезпечені_______________
спецодягом та засобами захиту в достатній кількості._________________________________________________________________________

Нормативно-правова та матеріально-технічна база навчально-методичного забезпечення: на П рА Т
«Вінницький завод «Маяк» є затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з питань
охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з питань охорони праці. Наказом
№ 24 від 18.01.2018 року затверджено та введено у дію положення «про проведення навчання та перевірки
знань з питання охорони праці». Підприємство має кабінет по проведенню навчання з питань охорони праці
з плакатами і наглядними посібниками, також в наявності необхідна нормативно-правова література з
охорони праці для виконання робіт, що декларуються.________________________________

В . В . Терліковський
(ініціали та прізвище)

Декларація
Держпраці
Примітка.

журналі обліку суб’ єктів
2 0 -^

оріальному органі

п. №

1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоЛ^^№)^вроВіК5: гРгредЯ&льних даних з метою
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на етікеДацня^іаетт 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.

