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Додаток 8 до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2018 р. № 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці
Відомості про роботодавця
Науково-виробниче підприємство "ЕЛЕКТРОН-ІСАРАТ" дочірнє підприємство ПрАТ "Концерн-Електрон"
(найменування юридичної особи,

79031, Україна, м. Львів, вул. Стрийська, 202
місцезнаходження

23273999

код згідно з ЄДРПОУ,

Ваків Микола Михайлович
прізвище, ім'я та по батькові керівника
тел.:+38 (032) 263-10-65. факс +38 (032) 294-97-35. отсе@сага^е1есО-оп.иа
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

79031, Україна, м. Львів, вул. Стрийська, 202
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
не вимагається
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

01 лютого 2018 р.
(дата проведення аудиту)

Я,

Ваків Микола Михайлович
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця)

цією 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/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування
підвищеної небезпеки:

Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В
(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) без отримання відповідного дозволу,

загальна кількість робочих місць - 49, будівель і споруд - 4, структурних підрозділів - 9
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд
(приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: генеральний директор Ваків М.М., директор виконавчий Онишко Я.Р., головний
енергетик Тихоненко В.М., начальник відділу Сиворотка І.М., начальник відділу Сольський І.М.,
начальник відділу Круковський С.І.. провідний інженер з охорони праці Судник А.М.
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки;

На підприємстві створена служба охорони праці. Функції якої виконує прорідний інженер з охорони
праці Судник Анатолій Миколайович, який пройшов перевірку знань Закону України з "Про охорону
праці" (ЗОП), трудового законодавства (КЗпП), пожежної ^езпеїаі (ТІПБ), закону Укряїни "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (ЗУ ДС \ Ш ( Ш № № т а і ? ^ Ч ^ н я 2016 р.
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проводиться навчання та перевірка знань працівників з питань електробезпеки і охорони праці
згідно чинного Законодавству та НПАОП відповідною комісією, створеною на підставі наказу № 13
від 26 березня 2018 р. в складі: голова комісії - генеральний директор та членів комісії: директор
виконавчий, уповноважений представник трудового колективу, провідний інженер з охорони праці,
які пройшли перевірку знань Закону України з "Про охорону праці" (ЗОП), трудового законодавства
(КЗпП), пожежної безпеки (ППБ), закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування" (ЗУ ДСС) та НПАОПів, протокол № 2 від ЗО травня 2016 р. Головний енергетик НВП
"ЕЛЕКТРОН-КАРАТ" Тихоненко Віталій Миколайович, призначений особою, відповідальною за
енергогосподарство наказом № 88 від 26 грудня 2011 р., який пройшов навчання та перевірку знань з
Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (ПБЕЕС, Правил експлуатації
електрозахисних засобів (ПЕЕЗ), Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів
(ПТЕЕС), Правил пожежної безпеки (ППБ), Законодавства з охорони праці (ЗОП). (посвідчення №
25/028-18, протокол № 028-18 від 17 липня 2018 р.
Для працівників, ш;о виконують роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В, які
пройшли навчання та перевірку знань протокол № 028-18 від 08 серпня 2018 р. з Правил безпечної
експлуатації електроустановок споживачів (ПБЕЕС, Правил експлуатації електрозахисних засобів
(ПЕЕЗ), Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів (ПТЕЕС), Правил пожежної
безпеки (ППБ), Законодавства з охорони праці (ЗОП). своєчасно і в повному обсязі проводяться
інструктажі по інструкціям з охорони праці: ІОП № 1/810 "Під час роботи з ручним
електрифікованим інструментом", ІОП № 4/810 "Для електромонтера з ремонту і обслуговування
обладнання" розроблених, затверджених та введених в дію наказом № 28 від 23 липня 2018 р., ІОП
№ 01/905 "З надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках" розроблена, затверджена
та введена в дію наказом № 17 від 19 квітня 2018 р., "Робоча інструкція електромонтера по ремонту
та обслуговуванню обладнання" розроблена, затверджена та введена в дію наказом № 02 від 03 січня
2017 р.
Для виконання робіт в діючих електроустановках напрзтою понад 1000 В на НВП
"ЕЛЕКТРОН-ІСАРАТ" залучено З (троє) осіб. Працівники забезпечені в повному обсязі засобами
індивідуального захисту, спецодягом та спецвзуттям та виконують роботи електрозахисними
засобами (вимірювальні прилади, вказівники напруги, штанги, ізолюючі кліщі) випробування яких
проведено ЕТЛ ТзОВ «Електрощит» протоколи № 1-7 від 23.07.2018 р.
Запис про проведення інструктажів проводиться в "Журналі реєстрації інстр)тстажів з питань
охорони праці на робочому місці". На підприємстві є в наявності та ведуться: "Журнал реєстрації
вступного інструктажу", "Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці,
"Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці", "Журнал обліку та зберігання засобів захисту",
"Журнал випробувань засобів захисту".
/ ^ т < а ш у ^ ц ш ю ю , технічною документацією, нормативно-правовими актами, навчальномет0|^^їйми м а т ^ д а у м и , а також матеріально-технічна база забезпечені в повному обсязі.
М.М.Ваків
(ініціали та прізвище)

06 верес

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному
органі Держпраці ^&^£Ш^
20^р. № /^Ж//^^
Головне управління Держпраці
у Львівській області

