ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 грудня 2016 р. № 922
Д Е К Л А Р А Ц ІЯ
відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання
вимогам законодавства
Державне підприємство «Нововолинський ремонтно-механічний завод»
(найменування суб’єкта господарювання)

45400, Волинська область, м. Нововолинськ, вул. Шахтарська, 53
(місцезнаходження суб’єкта господарювання)

00179000
(ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер
облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта*)

Бойко Богдан Іванович
(прізвище, ім’я та по батькові керівника (власника) суб’єкта господарювання)

Телефон (03344) 4-10-15
Перелік певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської
діяльності:
33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового
призначення
28.92 Виробництво машин і устаткування для добувної промисловості та
будівництва
25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій
(місце провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності
або видів господарської діяльності)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди (за наявності - у разі
добровільного страхування) відповідно до Закону України “Про страхування” - договір
відсутній.
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата видачі)

Цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази, необхідної для
провадження зазначених дій щодо здійснення господарської діяльності або видів
господарської діяльності, вимогам законодавства:
1. Виготовлення та випробування вантажозахоплюючих пристроїв (стропів)
(п.2 Додатку 6 до Порядку видачі дозволів).
2. Ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи, що виконуються на висоті
понад 1,3 метра, крім робіт верхолазних та скелелазних, що виконуються на
висоті 5 метрів і більше над поверхнею ґрунту, з перекриття або робочого
настилу та робіт, що виконуються за допомогою підйомних і підвісних
колисок, механічних підіймачів та будівельних підйомників (п. 7 Додатку 6 до
Порядку видачі дозволів).

Інші відомості:
1. Мною, директором ДП «Нововолинський ремонтно-механічний завод»
Бойком Б. І., згідно вимог статті 13 Закону України «Про охорону праці» та
вимог нормативно-правових актів з охорони праці на підприємстві створено
службу з охорони праці і призначені посадові особи, які забезпечують
вирішення конкретних питань безпечного виконання робіт та охорони
праці.
2. На даний час на підприємстві функціонує система управління охороною
праці, затверджена наказом по підприємству № 32 від 03 січня 2017 року.
3. Наказом по підприємству № 151 від 5 грудня 2016 року призначено
виконуючим функції служби охорони праці провідного інженера з охорони
праці Прадун Т. С., яка пройшла навчання і перевірку знань законодавства
України про охорону праці в ДП «Волинський ЕТЦ» 17 червня 2016 року
(посвідчення № 671/ОП протокол № 37 від 17 червня 2016 року).
4. Наказом № 15 від 3 січня 2017 року створена комісія з перевірки знань з
питань охорони праці.
Голова та члени ПДК пройшли навчання і перевірку знань Закону України
«Про охорону праці» та державних нормативно-правових актів до нього в
ДП «Волинський ЕТЦ», а саме:
Голова комісії: головний інженер Войтович Р. Ф. (посвідчення № 547/ОП,
видане 18 вересня 2015 року, протокол № 41).
Члени комісії: заступник директора Жернов С. Ф. (посвідчення № 546/ОП,
видане 18 вересня 2015 року, протокол № 41); провідний інженер з охорони
праці Прадун Т. С. (посвідчення № 671/ОП видане 17 червня 2016 року,
протокол № 37).
5. Розроблено та затверджено наказом по підприємству № 32 від 03 січня 2017
року: Положення про службу охорони праці; Положення про порядок
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці; Положення
про розробку інструкцій з охорони праці.
6. На підприємстві в наявності затверджені посадові інструкції керівників,
відповідальних працівників та всіх працівників, під час виконання робіт
підвищеної небезпеки.
7. Наказом по підприємству № 21 від 03 січня 2017 року призначені
відповідальні особи під час виконання робіт на висоті.
8. Розроблені, затверджені та введені в дію наказом по підприємству № 31 від
03 січня 2017 року інструкції з питань охорони праці під час виконання
робіт підвищеної небезпеки, зокрема:
№ 87 - інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті;
№ 91 - інструкція з охорони праці із застосуванням переносних драбин та
драбинок;
№ 94 - інструкція з охорони праці під час виготовлення та випробування
вантажозахоплюючих пристроїв (стропів);
№ 95 - інструкція з охорони праці під час випробування драбин.
9. Працівники, які виконують роботи підвищеної небезпеки: пройшли
навчання та перевірку знань з питань охорони праці в навчальних закладах,
а повторну перевірку знань - в комісії підприємства (протоколи та
посвідчення наявні); забезпечені спеціальним одягом, спецвзуттям та
іншими засобами індивідуального захисту (картки обліку видачі спецодягу

наявні); забезпечені інструкціями з охорони праці.
10. Працівники підприємства пройшли періодичний медичний огляд та не
мають протипоказань до виконуємих робіт (заключний акт періодичного
медичного огляду працівників наявний).
11. Підприємство забезпечене законодавчими, нормативно-правовими актами з
охорони праці, організаційно методичними, нормативно-технічними
документами під час виконання робіт підвищеної небезпеки.
12. Виготовлення та випробування вантажозахоплюючих пристроїв (стропів)
марка УСКІ-0,32 - УСКІ-32,0 виконується відповідно до ОСТ 24.090.48-79
та тип строп ІСК-3,2, 2СК-3,2, ЗСК-3,2, 4СК-3,2 виконується відповідно до
креслення СТП 010.069-87 СБ зі стальних сертифікованих канатів (ГОСТ
2688-80, ГОСТ 7668-80), з подальшим оформленням Актів технічної
готовності.
13. На підприємстві наявні: журнал реєстрації вступного інструктажу; журнали
реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці; журнал
реєстрації інструкцій з охорони праці; журнал обліку видачі інструкцій з
охорони праці; перелік інструкцій, що діють на підприємстві тощо. В
журналах відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці та
промислової безпеки є відповідні записи.
14. Обов’язки відповідального за охорону праці залишаю за собою
(посвідчення про навчання з питань охорони праці № 548/ОП, видане ДП
«Волинський ЕТЦ», протокол № 41 від 18.09.2015 року).
15. Комісія провела перевірку знань з питань охорони праці у працівників, які
виконують роботи підвищеної небезпеки (протокол № 11 від 27 травня 2016
р., № 12 від 30 травня 2016 р., № 13 від 31 травня 2016 р., № 14 від 01
червня 2016 р.).
16. Відмітки проведення інструктажів представлені в журналах вступного
(останній запис 30 березня 2017 року) та періодичних інструктажів з
охорони праці (останній запис 05 квітня 2017 року).
17. Працівники, що виконують роботи підвищеної небезпеки забезпечуються
спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту.
18. Побутові приміщення для працівників обладнані згідно вимог нормативноправових актів з охорони праці та промислової безпеки.
19. На підприємстві працює достатня кількість кваліфікованих атестованих
працівників для вико]
підвищеної
ПІДЕ
небезпеки.
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Б. І. Бойко
(ініціали та прізвище)

