ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально технічної бази роботодавця вимогам
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки
Відомості про роботодавця: військова частина А4559
Місцезнаходження: 35313, смт, Оржів, Рівненська область. Рівненський район
Ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі підприємств та
організацій України 07893124, свідоцтво видано Департаментом економічної
та господарської діяльності МО України, дата реєстрації 10.06.2009р.,
реєстраційний номер №854
Вид діяльності згідно ІСВ£Д; О 84.22 - діяльність у сфері оборони, довідка
видана 11,08.2003 року №169/12, дата та номер останньої реєстраційної дії 13.08.2012р. №322/1/4430
•Керівник; командир військової частини А4559
Володимир Іванович

підполковник

Сторожук

Контактний телефон: (0362) 27-12-18 (3-37, 3-38)
Місце (адреса) виконання робіт: військова частина А4559, смт. Оржів,
Рівненський район. Рівненська область.
Об’єктів підвищеної небезпеки немає.
Я, Сторожук Володимир Іванович, цією декларацією підтверджую
відповідність матеріально - технічної бази та умов праці вимогам законодавства
з питань охорони праці ковальсько - пресового усталювання (п.З Додатку 7),
яке знаходиться на території військової частини А4559 в кузні інструментально
- ремонтного цеху в складі:
- молот пневматичний ковочный ( модель МВ412) - заводський номер
М308,
виробник - «Завод кузнечно ~ пресового оборудования им.
М.И.Калинина, г. Воронеж», рік випуску - 1961;
- прес гідравлічний правильно - запресовочний
( модель П-414) заводський номер №358,
виробник - «Завод гидравлических, прессов
«Металлист», г. Оренбург», рік випуску - 1964;
- одностоечный кривошипний прес (модель К117Е) - заводський номер
№.2407, виробник
- «Приднепровский Совнархоз завод прессов, г.
Днепропетровск», рік випуску - 1960,
які експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу.
Робочих місць - 1 (одне), коваль ручного кування.

У військовій частині А4559 створена та функціонує служба охорони
праці. Командир військової частини підполковник Сторожук Володимир
Іванович, прошов навчання та виявив потрібні знання законів і нормативних
актів з охорони праці, організації роботи з охорони праці, електро та пожежної
безпеки, санітарного та гігієнічного забезпечення, надання першої медичної
допомоги, посвідчення №2805, дійсне до 10.04,2018 року, видане Навчально методичним центром з охорони праці Міністерства Оборони України, начальник
служби - Хабарова Вікторія Миколаївна, пройшла навчання і виявила потрібні
знання Закону України «Про охорону праці» та нормативно - правових актів до
нього, посвідчення №3241-105-15, дійсне до 08.10.2018 року,
видане ДП
«Рівненський експертно - технічний центр».
Керівник робіт - начальник інструментально —ремонтного цеху Піхович
Олександр Степанович, пройшов навчання і виявив потрібні знання Закону
України «Про охорону праці» та нормативно - правових актів до нього,
посвідчення № 905-34-17, дійсне до 17.03.2020 року, видане ДП «Рівненський
експертно - технічний центр».
Робота служби проводиться у відповідності з річним та щомісячними
планами, які затверджуються командиром частини.
В частині розроблено та затверджено:
- положення про систему управління охороною праці;
- положення про службу охорони праці:
- положення про організацію роботи з охорони праці;
- положення про комісію з питань охорони праці;
- положення про комісію з питань попередження травматизму;
- положення про організацію медичних оглядів;
- положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань
охорони праці;
- положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом,
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту.
Наказом командира військової частини, від 26.12.2016 року, № 690,
створена постійно діюча комісія з перевірки знань з питань охорони праці, до
складу якої входять, голова комісії: заступник командира - головний інженер
підполковник Сільченко Олександр Вікторович (посвідчення № 971-33-16,
дійсне до 01.04.2019 року, видане ДП «Рівненський експертно - технічний
центр»), члени комісії: начальник служби охорони праці Хабарова Вікторія
Миколаївна (посвідчення № 3241-105-15, дійсне до 08.10.2018 року, видане ДП
«Рівненський експертно - технічний центр»), начальник відділення зберігання
озброєння та техніки майор Якименко Григорій Михайлович (посвідчення
№2264, дійсне до 22.05,2018 року, видане Навчально - методичним центром з
охорони праці Житомирського військового інституту ім. С, П. Корольова
Міністерства оборони України), начальник інструментально - ремонтного цеху
Піхович Олександр Степанович (посвідчення № 905-34-17, дійсне до 17.03.2020
року, видане Д ії «Рівненський експертно - технічний центр».
Розроблені та затверджені інструкції з охорони праці по посадах та видах
робіт, затверджені наказом командира від 11,11.2016 року, №605. Для коваля
ручного кування - інструкція з охорони праці №14.

Коваль ручного кування - Омелянчук Василь Миколайович, навчання та
перевірку знань з питань охорони праці пройшов - 12.04,2017 року з видачею
відповідного посвідчення. Повторний інструктаж з питань охорони праці
пройшов - 02.10.2017року, з відповідним записом у журналі реєстрації
інструктажів з питань охорони праці на робочому місці. Експлуатаційною
документацією на ковальсько - пресове устаткування забезпечений. Атестація
робочого місця за умовами праці для призначення пільг та компенсацій за
роботу в несприятливих умовах праці проведена - 30 квітня 2015 року ( щорічна
додаткова відпустка 11(7+4) календарні дні, доплата 12%, молоко). Засобами
індивідуального захисту забезпечений відповідно до «Положення про порядок
забезпечення спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами
індивідуального захисту працівників» : костюм х/б з вогнетривким просоченням
(на 12 місяців), черевики шкіряні ( на 24 місяці), фартух брезентовий (на 12
місяців), рукавиці брезентові (на 1 місяць), окуляри захисні (до зносу).
Нормативно - правовими актами забезпечений.

■А4559
В.І.СТОРОЖУК

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у
територіальному органі Держпраці,
2017р. №

