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Відомості про роботодавця:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕРВІС-УПАКОВКА"
Місце державної реєстрації: 50081, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Фабрична, буд. ЗЮ/2

Код ЄДРПОУ 33874312
Код виду діяльності: КВЕД 13.92 Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу.
Керівник - МУЛЯК ЛЮДМИЛА ДМИТРІВНА
Телефон 1:+380564048935
Телефон 2: +380564048936
Місце виконання робіт: роботи виконуються на території Дніпропетровської області, а саме:
50081, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Фабрична, буд. ЗЮ/2
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:
Згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності перед
третіми особами згідно постанови кабінету міністрів №1788 від 16.08.2002 року на ТОВ " СЕРВІСУПАКОВКА " страхування не проводиться, тому що не є об’єктом підвищеної небезпеки.
Я, Муляк Людмила Дмитрівна, цією декларацією підтверджую відповідність матеріальнотехнічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання таких
робіт підвищеної небезпеки:
- експлуатація, обслуговування, ремонт технологічного устатковання переробної, легкої та
текстильної промисловості.
Кількість робочих місць: 4
Кількість місць, на яких існує підвищений ризик виникнення травм: 4
Кількість будівель і споруд: 1 адміністративна споруда.
Виробничих об’єктів: 1 виробнича база.
Інші відомості:

Для виконання заявлених видів робіт на підприємстві розроблена та функціонує система
управління охороною праці, а саме: переглянуті та введені в дію: Положення про систему управління
охороною праці (наказ № 2 від 16.01.2017р.); Положення про службу охорони праці, та виконання
функцій служби охорони праці покладено за суміщенням на механіка Муляк В.Г. (наказ № 1 від
16.01.2017р.); Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони
праці (наказ № 2 від 16.01.2017р.).
Переглянуті та затверджені інструкції з охорони праці і посадові інструкції (наказ № 3 від
16.01.2017р.); Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ № 2 від 16.01.2017р.);
Положення про порядок застосування нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки
(наказ № 2 від 16.01.2017р.); Положення про нарядну систему (наказ № 2 від 16.01.2017р.).
Наказом № 4 від 16.01.2017р. на підприємстві створена комісія по перевірці знань з питань
охорони праці у складі:
Голова комісії - заступник директора з виробництва Кириленко І.В.;
Члени комісії: - головний енергетик Мостовий С.Д.;
- механік Муляк В.Г.
Наказом № 9 від 17.01.2017р. заступник директора з виробництва Кириленко І.В. призначений
відповідальним за безпечну експлуатацію, обслуговування, ремонт технологічного устатковання
переробної, легкої та текстильної промисловості.
Документи (протоколи), які підтверджують проходження навчання та перевірки знань
законодавства з охорони праці та інших НПАОП керівником, спеціалістами, членами комісії,
відповідальними особами та працівниками підприємства, а саме:

- протокол № 56-к від 18.02.2015 р.. що Муляк Л.Д. (директор), Кириленко І.В. (заступник дирек
з виробництва), Мостовий С.Д. (головний енергетик), Муляк В.Г. (механік) пройшли навчанш.
законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої медичної допомоги потерпілих
електробезпеки, пожежної безпеки в ТОВ «НКЦ «Моноліт» м. Кривий Ріг та перевірку знані
проведену
комісією
Криворізького
гірничопромислового
територіального
управлінні
Держгірпромнагляду;
- витяг з протоколу №3/62 від 15.03.2017р., що Кириленко І.В. (заступник директора :
виробництва), Мостовий С.Д. (головний енергетик), Муляк В.Г. (механік), Захарова Т.А. (швачка)
Дзюбенко В.С. (укладальник-пакувальник), Савчук Т.В. (в’язальник), Гоменюк С.С. (машиніст
екструдера) - 4 група з електробезпеки до і вище 1000В у кожного, пройшли навчання Правил
безпечної експлуатації електроустановок споживачів. Правил пожежної безпеки України (НПАОП
40.1-1.21-98) в ТОВ «НКЦ «Моноліт» м. Кривий Ріг та перевірку знань проведену комісією
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, наступна перевірка знань
15.03.2018р.;
- витяг з протоколу №71-к від 25.02.2015р., що Кириленко І.В. (заступник директора з
виробництва), Мостовий С.Д. (головний енергетик), Муляк В.Г. (механік), Захарова Т.А. (швачка),
Дзюбенко В.С. (укладальник-пакувальник), Савчук Т.В. (в’язальник), Гоменюк С.С. (машиніст
екструдера) пройшли навчання Правил охорони праці у виробництві нетканих матеріалів (НПАОП
17.53-1.01-08) в ТОВ «НКЦ «Моноліт» та перевірку знань проведену комісією Криворізького
гірничопромислового територіального управління Держгірпромнагляду;
- витяг з протоколу №74-к від 25.02.2015р., що Кириленко І.В. (заступник директора з
виробництва), Мостовий С.Д. (головний енергетик), Муляк В.Г. (механік) пройшли навчання Правил
охорони праці під час роботи з електроінструментами та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13) в ТОВ
«НКЦ «Моноліт» та перевірку знань проведену комісією Криворізького гірничопромислового
територіального управління Держгірпромнагляду;
- протокол № 1 від 18.01.2017р. засідання комісії по перевірці знань з питань охорони праці ТОВ
" СЕРВ1С-УПАКОВКА " щодо перевірки знань з питань пожежно-технічного мінімуму у Захарова
Т.А. (швачка), Дзюбенко В.С. (укладальник-пакувальник), Савчук Т.В. (в’язальник), Гоменюк С.С.
(машиніст екструдера);
- протокол № 2 від 18.01.2017р. засідання комісії по перевірці знань з питань охорони праці ТОВ
" СЕРВІС-УПАКОВКА " щодо перевірки знань інструкцій з охорони праці у Захарова Т.А. (швачка),
Дзюбенко В.С. (укладальник-пакувальник), Савчук Т.В. (в’язальник), Гоменюк С.С. (машиніст
екструдера);
- протокол № 3 від 18.01.2017р. засідання комісії по перевірці знань з питань охорони праці ТОВ
" СЕРВІС-УПАКОВКА " щодо безпечної експлуатації, обслуговування, ремонту технологічного
уСтатковання переробної, легкої та текстильної промисловості у Захарова Т.А. (швачка), Дзюбенко
В.С. (укладальник-пакувальник), Савчук Т.В. (в’язальник), Гоменюк С.С. (машиніст екструдера).
•

•

•

•

При виконанні заявлених робіт використовується наступне обладнання:
в’язальна машина моделі LSL-6 у кількості 23 од., в’язальна машина моделі LS LENO-4 у
кількості 1 од., що надійшли згідно контракту № 02/07 від 25.05.2007р., інвойсу № 1М28708209
від 11.10.2007р., CMR № 23288 від 10.12.20078р. Сертифікат відповідності видано ДП
“КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГПГ, № UA.033.0009-18, термін дії: з 17 січня 2018 р. до 31
грудня 2018 р. Виробник - Індія.
швейна машина моделі AS-502HD у кількості 3 од., що надійшли згідно контракту № 01/07 від
25.05.2007р. Сертифікат відповідності видано ДП “КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ”, №
UA.033.0010-18. термін дії: з 17 січня 2018 р. до 31 грудня 2018 р. Виробник - Індія.
лінія екструдування стрічки моделі JP 80 R 250 у кількості 1 од., заводський № DN/04508, що
надійшли згідно контракту № 01/07 від 25.05.2007р., інвойсу № 20 від 07.01.2008р., CMR №
007674 від 08.02.2008р. Сертифікат відповідності видано ДП
“КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ’', № UA.033.0008-18, термін дії: з 17 січня 2018 р. до 31
• грудня 2018 р. Виробник - Індія.
лінія автоматичної обробки мішків моделі CS-2002 у кількості 1 од., заводський № ВМ-09.0216.01, що надійшли згідно контракту № 11/08 від 25.11.2008р. Сертифікат відповідності видано
ДП “КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ”, № UA.033.0011-18, термін дії: з 17 січня 2018 р. до 31
грудня 2018 р. Виробник - Індія.
На підприємстві ведуться наступні журнали:
- реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
- реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;
- реєстрації посадових та інструкцій з охорони праці;

-

видачі інструкцій з охорони праці;
реєстрації видачі нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки;
видачі нарядів;
реєстрації аварій;
протоколів перевірки знань ПБЕЕС, ПТЕЕС;
реєстрації нещасних випадків на виробництві;
обліку та зберігання засобів захисту.

Перелік інструкцій з охорони праці:
- машиніст екструдера;
- в'язальник;
- укладальник-пакувальник;
- швачка;
- при експлуатації, обслуговуванні, ремонту технологічного устатковання переробної, легкої та
текстильної промисловості;
- з протипожежної небезпеки;
- при роботі з ручним електроінструментом;
- з надання першої медичної допомоги.
Експлуатаційна документація на обладнання: на підприємстві в наявності паспорти та інструкції з
експлуатації на все обладнання, яке використовується.
Працівники ТОВ " СЕРВІС-УПАКОВКА " забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту в
повному обсязі. В'язальні та швейні машини, екструдер, лінію автоматичної обробки використовують за
призначенням, зберігають у технічно справному стані та проводять їх технічне обслуговування та ремонт, а
також експлуатаційні випробування відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації
виробників.
Наявність нормативно-правової документації:
- Закону України «Про охорону праці»;
- Постанові Кабінету Міністрів України № 1107 від 26.10.2011 «Про затвердження Порядку видачі
дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин,
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки; (постановою Кабінету Міністрів України від 26
жовтня 2011 року № 1107 із змінами, внесеними згідно з постановою КМУ № 927 від 10.10.2012 року);
- Порядок проведення медичних оглядів робітників певних категорій, затверджений
наказом МОЗ
України №246 від 21.05.2007р.
- НПАОП 0.00-8.24-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою;
- НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці;
НПАОП 0.00-4.26-96 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом,
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту;
- НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань
охорони праці:
НПАОП 0.00-4.09-93 Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства;
- НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці;
- НПАОП 40.1 -1.21 -98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів;
- НПАОП 0.00-1.30-01 Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями;
- НПАОП 17.53-1.01-08 Правила охорони праці у виробництві нетканих матеріалів.

Навчання та інструктажі з питань охорони праці проводяться у відповідності до вимог
Типового положення "Про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці".
Екзамени проводяться традиційними методами за білетами.
На підприємстві є в наяржКлТ куток Охорони праці, який забезпечений електронними
облені навчально-методичні плани, програми підготовки іспитів.
посібниками, підручник.
Л.Д. Муляк
2018р.
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