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місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами
стосовно

відшкодування

законодавством

наслідків

можливої

шкоди

не

вимагається

згідно

з

чинним

України

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

не проводився

Я , директор
ТзОВ «В-КОМПЛШ»
Пішковці
Ярослав
Ярославович
, цією
декларацією п і д т в е р д ж у ю відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких м а ш и н , механізмів, устаткування
підвищеної небезпеки:
1. Радіодогічиий(дозішетріічний)
і піротехнічний
контроль
(п. 1 Додатку 6 до Порядку видачі
дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) м а ш и н ,
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки - далі за текстом Порядок) під час
здійснений
операцій з брухтом і відходсши кольорових
і чорних металів на дільниці заготівлі та
переробки
брухту і відходів кольорових
і чорних металів
підприємства
(створено
по одному
робочому
місцю для проведення
радіологічного
(дозиметричного)
і піротехнічного
контролю
брухту і
відходів кольорових
і чорних
металів).
2. Технологічні

транспортні

• модель
4085;
• ідентифікаційний
М
• двигун М
2518809;

засоби

(п. 5 Додатку 7 до Порядку) - автонавантажувач

вилковий:

212;

•
•
•

^000
виготовлення;
країна походження
- СРСР;
свідоцтво про реєстрацію
М ВС 001068

•
•

державний
номерний
останній технічний

•

одне робоче місце,

від 23 жовтня

знак Т 3526
ЛВ;
огляд проведено 03 жовтня

на якому

існує підвищений

2017

ризик

2013

року;

року;

виникнення

травм.

Інші відомості :
1. Відповідальним
за дотримання
вішог законодавства
з питань охорони праці та
промислової
безпеки (наказ по підприємству
від 16 березня 2018 року № 01-он)
призначений
директор
Пішковці
Ярослав
Ярославович,
який
пройшов
навчання
та перевірку
знань
в ПП
«Лгроенерго».
2. Відповідальним
за безпечну
експлуатацію
та утримання
в справному
стані наявних
на
підприємстві
технологічних
транспортних
засобів (автонавантажувача),
тари,
іншого
технологічного
обладнання
призначений
(наказ по підприємству
від 16 березня 2018 року
№ 05-оп) начальник
дільниці ІОрченко Володимир
Миколайович,
який пройшов навчання
та
перевірку
знань
ДП «Західний
ЕТЦ Держпраці»
та отримав
відповідне
посвідчення
№

13-84/5.
від" /2/"
А ПАяіиігтпзглл

/ 3. З врахуванням
того, що на підприємстві
працює менше 50 осіб функції служби охорони
праці
виконує інженер з охорони праці Білоусов Олексій Юрійович,
який має відповідну
підготовку
(пройшов навчання та отримав посвідчення
видане ПП
«Лгроенерго»).
4. На підприємстві
наказом від 16 березня 2018 року № 01-оп створена комісія з перевірки
знань
з питань охорони праці (ПДК), члени цієї комісії проходять
періодично
відповідну
підготовку
та атестацію.
ПДК буде щорічно проводити
перевірку знань працівників
підприємства
з
питань охорони праці та промислової
безпеки .
5. На підприємстві
є в наявності
необхідні
нормативно-правові
розробленні
необхідні
положення
та інструкції
з питань
охорони
безпеки (понад 24 нормативних
актів).
6.

документи,
праці та

а
також
промислової

Навчання
з питань охорони праці на підприємстві
проводиться
згідно з Положенням
про
навчання
та перевірку
знань з питань
охорони
праці. Інструктажі
на робочих
місцях
проводяться
згідно з вимогами
нормативних
документів,
на роботах
з
підвищеною
небезпекою - не рідше одного разу на три місяці з відповідніш
записом до Журналу
реєстрації
інструктажів
з питань охорони праці на робочому
місці.

7. Працівники
забезпечуються
спецодягом,
спецвзуттям
та засобами
згідно затверджених
нормативів.
8.
Відповідальним
за
дотримання
вимог
законодавства
з
'дозиметричного)
і. піротехнічного
контролю
по
підприємству
...,,^,,^к.л,уічписц
контролю
по підприємству

індивідуального
питань
призначений
призначений

захисту
радіологічного
начальник
начальник

виробничої
дільниці
Юрченко
Володимир
Миколайович
(накази
по підприємству
від 16
березня 2018 року ММ 04-оп та 03-оп відповідно),
який пройшов
навчання
в ПрАТ
«ВНЗ
«Київський
міжгалузевий
інститут
підвищення
кваліфікації»,
перевірку знань та
отримав
право виконання
робіт з перевірки металобрухту
і відходів
металів:
•

не Радіаційне
№ 29);

забруднення

•

//Д вибухобезпечність
№ ЗО).

9. Підприємство
(дозиметричного)

-

- посвідчення
посвідчення

М

№ 883-Дз
927-Пт

має необхідну
матеріально-технічну
контролю,
а саме:

(протокол
(протокол
базу

для

від 16 березня
від

16

березня

проведення

2018
2018

рок\
року

радіологічного

Дозиметр-радіоліетр
МКС-05 «ТЕРРЛ»,
зав. № 1800070. Цей прилад щорічно
проходить
державну
повірку
в Дрогобицькій
філії ДП
«Львівський
науково-виробничий
центр
стандартизації,
метрології
та сертифікації»,
остання
повірка проведена
06 березня
2018
року (Відмітка
про держповірку
в паспорті
на прилад).
Окрім наявної
на
підприємстві
експлуатаційної
документації
(відповідного
розділу
у паспорті
на засіб
вимірювальної
техніки)
з метою необхідного
навчально-методичного
забезпечення
розроблена
методика
проведення
радіаційного
(дозиметричного)
контролю
металобрухту
за допомогою
цього
типу
приладів.
10.

Автонавантажувач
вилковий
моделі
4085 (ідентифікаційний
М 212) є
власністю
Товариства
з додатковою
відповідальністю
«ГЛЛ-КЛТ»
і переданий
ТзОВ «В-КОМПАП1»
у
господарське
відання згідно з Договором № 13/03/18 закріплення
майна у господарське
відання
від 13 березня 2018 року.
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