ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки
Відомість про роботодавця:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРТРАНСГАЗ», зареєстроване в Печерській
районній у місті Києві державній адміністрації, код платника податків з ЄДРПОУ: 30019801, код виду
діяльності згідно з КВЕД: 49.50. Т.в.о. президента: Химко Мирослав Петрович, в особі директора Філії
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧНИЙ ЦЕНТР ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ «ТЕХДІАГАЗ» ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРТРАНСГАЗ», зареєстроване в Печерській районній у місті
Києві державній адміністрації, код платника податків з ЄДРПОУ: 24746520, код виду діяльності згідно
КВЕД: 71.20, 71.12. Керівник: Самченко Іван Анатолійович, який діє на підставі довіреності від
юридичної особи від 21.12.2017 року № 1435.
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місце її державної реєстрації, код платника податків згідно з ЄДРПОУ, код виду
діяльності згідно з КВЕД, прізвище, ім ’я та по батькові керівника)__________________________________________________________________
для фізичної особи-підприємця: прізвище, ім.’я та по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, номер облікової картки
платника податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);

тел.( +38044) 254-31-54 телефакс (+38044)461-24-10, е-таіі: 1-оШсе@иІ§.иа
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти

об’єкти газотранспортної системи ПАТ«УКРТРАНСГАЗ» » (газопроводи, компресорні станції,
газорозподільні станції, тощо) в межах Волинської області.
місце (адреса) 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: Приватне акціонерне товариство
«Страхова компанія «ВУСО» дія страхового полісу з 25 грудня 2017 року до 15 січня 2019 року
договір № 1712000702. централізований на об’єкти газотранспортної системи ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Я, Самчекхо ІЬаіІ /ЛНаТСлШОБИЧ, ДИрЄКТОр ФіДІЇ п В ц \<І£<ЛДіАІ
1 іА 1 У IV !" 1 ҐАН с і А^»
цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам
законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або
експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки філії:
1. радіологічний (дозиметричний) контроль (п.1 додатку 6 до Порядку);
2. 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).
Заявлені роботи виконуються працівниками підприємства при проведенні технічного огляду,
випробувань, експертного обстеження (технічного діагностування).
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, їх марка, номер партії, дата
виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу

Дозиметричний контроль виконують 50 працівників, які мають допуск по роботах з джерелами
іонізуючого випромінювання. При роботах на висоті задіяні 130 працівників.
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищених ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих
об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Відповідальні за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової
безпеки філії директор - Самченко Іван Анатолійович, головний інженер - Охрімчук Сергій
Олексійович; відповідальний за радіологічну безпеку філії - головний інженер Охрімчук Сергій
Олексійович.
Наказами по підприємству призначаються відповідальні особи при виконанні робіт, які
декларуються.
Інші відомості:
На підприємстві розроблені та затверджені посадові інструкції з відображенням прав,
обов’язків і відповідальності з питань охорони праці. Створена служба охорони праці.
Наказом по філії НВЦ «ТЕХДІАГАЗ» призначена комісія з перевірки знань з питань охорони
праці у працівників підприємства. Навчання, інструктажі та перевірка знань з питань охорони праці на
підприємстві проводиться відповідно до вимог чинного законодавства.

Роботодавцем розроблені та затверджені наказом по філії інструкції з охорони праці по видах
робіт та за професіями, а саме:
Перелік інструкцій з охорони праці за професіями по філії НВЦ «ТЕХДІАГАЗ»:
- Інструкція з охорони праці для слюсаря-сантехніка - 2-П:2017;
- Інструкція з охорони праці для дефектоскопіста рентгено-, гаммаграфування - 4-П:2017;
Інструкція з охорони праці для електромонтера з ремонту та обслуговування
електроустаткування - 5-П:2017;
Інструкція з охорони праці для електромонтера з ремонту апаратури, релейного захисту й
автоматики - 6-П:2017;
Перелік інструкцій з охорони праці за видами робіт по філії НВЦ «ТЕХДІАГАЗ»:
Інструкція з охорони праці при виконанні робіт з джерелами іонізуючого випромінювання 2-Р:2017;
- Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на висоті - 10-Р:2017;
- Інструкція по наданню першої долікарської допомоги - 1-ПМ
Служба охорони праці контролює та проводить навчання з охорони праці відповідно до
затверджених планів.
На підприємстві розроблені:
Положення про систему управління охороною праці (СУОП);
Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.
Працівники безкоштовно забезпечуються спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими
засобами індивідуального захисту. Працівники, які виконують роботи з дозиметричного контролю,
забезпечені дозиметрами, які проходять зняття показників накопиченої дози опромінення в
державних лабораторіях, що мають дозвіл Державної інспекції ядерного регулювання України.
Працівники які виконують роботи на висоті забезпечуються поясами запобіжними лямочними тип
1ПЛ-К, які проходять випробування у встановленому порядку.
Працівники філії забезпечені експлуатаційною документацією відповідно до об’єктів,
необхідною нормативно-правовою та матеріально-технічною базами, навчально-методичне
забезпечення надається у повному обсязі.
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б ’єктів господарювання в Управлінні Держпраці

