ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця
вимогам законодавства з питань охорони праці
та промислової безпеки

Відомості про роботодавця:

Фізична особа-нідприємець Марішок ГІетро Володимирович,_____________________________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

місце державної реєстрації фізичної особи Вінницька районна державна адміністрація______________
місце її державної реєстрації,

Вінницької області, с. Хижинці, вул. Любенка, буд. 82___________________________________________
код платника податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД,
Код ЄДРІІОУ 1553410693
КВЕД:
Код КВЕД
Код КВЕД
Код КВЕД
Код КВЕД
Код КВЕД

43.22
43.29
43.91
43.99
41.20

>

Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування;
Інші будівельно-монтажні роботи (основний);
Покрівельні роботи;
Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.;
Будівництво житлових і нежитлових будівель;

Марішок Петро Володимирович_____________~

______________________________________________

прізвище, ім'я та по батькові керівника; для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові,

Серія АВ №836957, виданий Вінницьким РВ УМВС України у Вінницькій області 16 лютого 2009 р.
серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання,
Проживає Вінницька область. Вінницький район, с. Хижинці, вул.. Любенка, буд 82
номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання-

Ідентифікаційний номер 1553410693 __

_____

__

__

відмовляються від прийня ття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це

моб.тел. +3-80679245989
відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті); номер телефону, телефаксу, адреса

е-шаіі: тагіпезкиО 17@икг.пе1_____________

__

____

електронної пошти; місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

Роботи виконуються на об’єктах замовника

____ _____

_____

______

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:
І Іемає
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

&©? 0 3 >:/ / / ■> с '/V
ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
Центр адміністративних послуг
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“Прозорий офіс”
адміністратор
[ Козлова Вікторія Володями] іва
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от

-

___________________________ Я. М АРІНКЖ ПЕТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ,
(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 під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки:
1.Ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра,______ ,
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, їх

крім робіт .верхолазних та скелелазних, що викопуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею
марка, номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без

грунту, з перекриття або робочого настилу та робіт, що виконуються за допомогою підйомних______
отримання відповідного дозволу, кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення

і підвісних колисок, механічних підіймачів та будівельних майданчиків.______ ____________________
травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Роботи на висоті застосовуються при проведені: монтаж металевих та залізобетонних
конструкцій,покрівельних та ізоляційних робіт, монтаж твердопаливних котлів. Всього працює
кількість працівників, пов'язаних з виконанням робіт підвищеної небезпеки 7 чол, 6 чол. з яких
виконують роботи на висоті понад 1,3 метра.
7 працівників (з них 3 працівника - монтажник сталевих та залізобетонних конструкцій, З
працівника покрівельник, та 1 працівник - електрозварник )

2. Для виконання робіт застосовується:
- зварювальний трансформатор типу СТІП-500, зав. №3215, інв.. № 107, 1985р., СРСР.
- кутова шліфмашина моделі В М 8-125-1150, інв. №5, 2013р., Німеччина;
- дріль електрична моделі ДЄУ-720, інв. №4, 2011р., Україна;
- перфоратор моделі КН 30-9 К, зав. № 009260, 2014р, Україна.
Місце виконання робіт - об’єкти Замовника
Інші відомості: (прізвище, ім’я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, наявність служби охорони праці,
інструкцій, інформації про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
експлуатаційної документації засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріальнотехнічної бази, навчально-методичного забезпечення)
Відповідно до чинного законодавства загальна відповідальність станом охорони праці на
директора Марінюка II.В.
директор М арішок 1.11, із: Закінчив Харківське висше воєнне авіаційне училище
радіоелектроніки в 1991р. за спеціальністю «Автоматизовані системи управління», присвоєна
кваліфікація інженер електронної техніки, отримав диплом серії РВ №712841: закінчив
Кишинівський електромеханічний технікум мін приладу СРСР в 1985р. за спеціальністю
«Виробництво електричних та електричних засобів інформації» і здобув кваліфікацію технікаелектрика, отримав диплом серії ЗТ-1 №529830.
Пройшов навчання та перевірку знань із ^Законодавства України з охорони праці, ПБЕЕС 3 юз. група
допуска в електроустановках до 1000В, ППАОП 0.00-1.01-07 ПБіБЕ вантажопідіймальних кранів,

НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті, 1IIІАОП 45.2-7.02-12
(ДБН А.3.2-2-2009 Охорона праці і промислова безпека в будівництві), ПІ ІАОП 0.00-1.26-96 Правила
будови та безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07МТІа (0,7кгс/см2),
водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115°С, НПАОП 0.00-1.1198 Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води, ІIIІАОП 0.00-1.7113 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями 01.03.2017р. Пр. №04011/04 (посв. №04-011/04, видане Вінницьким обласним НКК ЖКГ, будівництва енергетики, зв’язку,
побутового обслуговування та торгівлі).
інженер Ільченко В.В. із: Закінчив Українську державну академію залізничного
транспорту і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво» в
2008р. та здобув кваліфікацію магістра-будівельника, отримав диплом серії ХА №45859851.
Пройшов навчання та перевірку знань із Законодавства України з охорони праці, 1ІБЕЕС 4 кв. група
допуска в електроустановках до 1000В, НПАОП 0.00-1.01-07 ГІБіБЕ вантажопідіймальних кранів,
НПАОГІ 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті, НПАОП 45.2-7.02-12
(ДБН А.3 .2-2-2009 Охорона праці і промислова безпека в будівництві), НІ ІАОП 0.00-1.26-96 І Іравила
будови та безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07МПа (0,7кгс/см2),
водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115°0. НПАОП 0.00-1.1198 Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води, 1ІПАОП 0.00-1.7113 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями 01.03.2017р. Пр. №04ОП/04 (посв. №04-011/05, видане Вінницьким обласним НКК ЖКГ', будівництва енергетики, зв’язку,
побутового обслуговування та торгівлі).
майстер Марішок 11.В. із: Закінчив філію Красноярського технікуму в 1973р. за
спеціальністю «Механізація сільського господарства» і здобув кваліфікацію техніка - механіка,
отримав диплом серії I II №162564.
Пройшов навчання та перевірку знань із Законодавства України з охорони праці, 111ІАОП 0.00-1.0107 ГІБіБЕ вантажопідіймальних кранів, НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час
виконання робіт на висоті, НПАОП 45.2-7.02-12 (ДБН А.3.2-2-2009 Охорона праці і промислова
безпека в будівництві), НПАОП 0.00-1.71- 13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом
та пристроями, ПБЕЕС 4 кв. група допуска в електроустановках до 1000В 20.03.201 7р. Пр. №89
(посв. №89-22/17, видане ТОВ «НІД « МІОН»; НПАОП 0.00-1.26-96 Правила будови та безпечної
експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07М11а (0,7кгс/см2). водогрійних котлів і
водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115°С, ГІГІАОП 0.00-1.60-66 І ІБіБЕ котлів01.03 2018р. Пр. №04-011 (посв. №04-014/06, видане Вінницьким обласним НКК ЖКЕ, будівництва
енергетики, зв’язку, побутового обслуговування та торгівлі).
інженер пусконалагоджувальних робіт Приймак С.І. із: Закінчив Вінницький
політехнічний технікум в 1998р. за спеціальністю «Обслуговування теплотехнічного устакуваиня і
систем теплопостачання» і здобув кваліфікацію техніка - теплотехніка, отримав диплом серії ІД ЛР
№016430.
Пройшов навчання та перевірку знань із Законодавства України з охорони праці. 1ІПАОП 0.00-1.2696 Правила будови та безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07М11а
(0,7кгс/см2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115°С, ■
НПАОП 0.00-1.60-66 ІІБіБЕ котлів- 01.03 2018р. Пр. №07-011 (посв. №04-011/06, видане Вінницьким
обласним НКК ЖКЕ, будівництва енергетики, зв ’язку, побутового обслуговування та
торгівлі);НПАОГІ 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті05.06.2015р. 11р. №98( посв. №98/6, видане П1І «УВК «Г’айзель»); ПБЕЕС 4 кв. група допуска в
електроустановках до 1000В 01.03.2017р.(комісія Вінницького тер управління Держпраці).

Відповідно до ст. 18 Закону України « Про охорону прані» та НПАОГІ 0.00-4.12-05
Типове положення про порядок проведення навчання та перевірки знань і питань охорони прані»
наказом №21 від 21.03.2017р. створена комісія по перевірці знань з питань охорони прані в складі:
Голова комісії

Директор
Члени комісії
інженер, інженер з охорони праці
майстер

Марішок 1.11.
Ільченко В.В.
Марішок II.В.

Відповідно до ст. 13 Закону України « Про охорону праці» розроблено по підприємству та введено в
дію Систему управління охороною праці на ФОН Марішок II.В., до складу якої входять: Положення
про службу охорони праці, Положення про організацію оперативного кон тролю за станом охорони
праці, Положення про особливий режим роботи з охорони прані, Положення про навчання
працівників з питань охорони прані; Положення про «День охорони праці», про порядок проведення
оглядів стану охорони праці та виробничої санітарії».
Роботи по підприємсту ФОП Марішок П.В. проводяться відповідно до розроблених, затверджених та
введених в дію наказами начальника, інструкцій з охорони праці для різних видів робіт та професій.
Перегляд інструкцій проводиться згідно встановлених «Положенням про розробку інструкцій з
охорони праці» термінів.
На підприємстві розроблено та затверджено 14 інструкцій з охорони праці професіями та видами
робіт, згідно вимог НГІАОІІ 0.00-4.15-98:
-

Наказом по ФОП Марінюк П.В. від 01.03.2017р №9 затверджено та введено в дію Інструкцію
№1 по охороні праці під час виконання робіт на висоті
- Наказом по ФОП Марішок П.В. від 01.03.2017р №9 затверджено та введено в дію Інструкцію
№ 2 по охороні праці під час експлуатації ручних електричних машин та електроінструменту
при роботі на висоті, на риштуваннях, площадках підмощування та приставних драбин
- Наказом по ФОП Марінюк П.В. від 01.03.2017р №9 затверджено та введено в дію Інструкцію
№3 по охороні праці при роботі на висоті, на риштуваннях, площадках підмощування та
приставних драбин для робітників працюючих з вантажопідйомними машинами керованими з
підлоги надання першої (долікарської) допомоги потерпіломупри нещасних випадках
- Наказом по ФОП М арінюк П.В. від 01.03.2017р №9 затверджено та введено в дію Інструкцію
№4 по охороні праці для підсобного робітника
- Наказом по Ф О І1 Марінюк 11.В. від 01.03.2017р №9 затверджено та введено в дію Інструкцію
№5 по охороні праці про порядок виконання робіт, на які видається наряд-допуск
- Наказом по ФОП Марінюк П.В. від 01.03.2017р №9 затверджено та введено в дію Інструкцію
№6 по охороні праці для особи відповідальної за забезпечення проведення робіт з
переміщенням вантажів кранами
. - Наказом по ФОП Марінюк П.В. від 01.03.2017р №9 затверджено та введено в дію Інструкцію
№7 по охороні праці для столяра
- Наказом по ФОП М арінюк П.В. від 01.03.2017р №9 затверджено та введено в дію Інструкцію
№8 по охороні праці для покрівельника
- Наказом по ФОП Марінюк П.В. від 01.03.2017р №9 затверджено та введено в дію Інструкцію
№9 по охороні праці в осінньо-зимовий період
- Наказом по ФОП М арінюк П.В. від 01.03.2017р №9 затверджено та введено в дію Інструкцію
№10 по охороні праці для монтажників сталевих і залізобетонних конструкцій
- Наказом по ФОП М арінюк П.В. від 01.03.2017р №9 затверджено та введено в дію Інструкцію
№11 по охороні праці для слюсаря з контрольно-вимірювальних приладів і автоматики
- Наказом по ФОП Марінюк П.В. від 01.03.2017р №9 затверджено та введено в дію Інструкцію
■ №12 по охороні праці для газозварника

Наказом по ФОП Марінюк П.В. затверджено Порядок організації виконання робіт на висоті з
переліком відповідальних осіб, які мають право видачі нарядів-допусків для виконання робіт па
висоті; з переліком робіт на висоті, які виконуються за нарядом-допуском, 3 переліком робіт на
висоті, які виконуються за розпорядженням.

Запобіжні пояси та їх елементи страхувальних систем, періодично проходять випробовування у
спеціалізованій лабораторії.
Ремонтні, монтажні та інші роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра за допомогою
пристроїв - запобіжних поясів (3 шг.), які у встановлені терміни проходять випробовування та
огляди, перед їх застосуванням.
Таблиця №1
Найменування
Драбина металева
Страхувальні стропи
Запобіжні пояси
Риштування будівельні

Кількість (гат.)
2
3
3
1

Огляди вонрубуванни (дата)
огляд
випробування
10.04.2017р.
10.04.2017р.
10.04.2017р.
10.04.2017р.
_10.04.2017р.
10.04.2017р.
10.04.2017р.
10.04.2017р.

З працівниками, при прийнятті па роботу та в інших випадках, передбачених Положенням про
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони прані» , проводиться вступний,
первинний ,повторний, позаплановий та цільовий інструктажі з охорони праці.
Відповідно до ст.8 Закону України « Про охорону прані»,«Норм безплатної видачі спеціального
одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам»,працівники
отримують безкоштовно відповідно до професій, видів робі і та умов праці спецодяг, спсцвзутгя та
інші засоби індивідуального захисту.
Таблиця №2
№
Код ЗГІ ДНО 3
з/п
класифікатором
професій
1
7212

7120

3

7139

Професійна назва
роботи
електрозварник

М онтажник
сталевих та
залізобетонних
конструкцій

покрівельник

Найменування спецодягу, спецвзутти
га інших засобів індивідуального
захисту
Черевики шкіряні
Рукавички діелектричні
Шолом захисний
На зовнішніх робот ах в зимку
додатково:
Куртка на утеплювальній прокладці
Брюки на утеплювальній прокладці
Рукави ці баво в ня н і
Каска захисна
Куртка
Брюки
Ботинки
ІІа зовнішніх роботах в зимку
додатково:
Куртка на утеплювальній прокладці
Брюки на утеплювальній прокладці
Ботинки зимние
Рукавиці бавовняні
Каска захисна
Куртка
Брюки
Ботинки
На зовнішніх роботах в зимку
додатково:
Куртка на утеплювальній прокладці
Брюки на утеплювальній прокладці
Ботинки зимние

Працівники також отримують мийні засоби за рахунок підприємства.

Термін носіння
(місяців)
12
1
12

36
36
1......
12

36
36
36

36
36
36
1
12

36
36
36

36
36
36

Працівники ФОП Марінюк П.В. проходять обов'язкові первинні та періодичні медичні огляди, у
відповідності до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений
наказом Міністерства охорони здоров’я України №246 від 21.05.2007 р.
ФОП Марінюк П.В. забезпечений нормативно-технічною, розпорядчою та організаційною
документацією з питань охорони праці в межах своєї сфери діяльності, а також навчальнометодичною базою.
Нормативно-правова база.
1. Закон України «1 Іро охорону праці»
2. НГЇАОГІ 0.00-4.15-98 «Типове положення про розробку інструкцій з охорони праці»
3. НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони прані»
4. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання та перевірку шані, і
питань охорони праці».
5. НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті».
6. НПАОП 64.2-3.04-98 « Типові норми безкоштовної видачі спеціального одягу, спеціальної взуття
та інших засобів індивідуального захисту працівників»
7. Постанова КМУ від 26.10.2011 № 1107 «Про затвердження порядку видачі дозволів на виконання
робі із підвищеної небезпеки та на експлуатацію ( застосування) машин,механізмів, устаткування
підвищеної небезпеки»
8. НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила безпечної роботи { інструментами та пристроями».
9. НПАОП 40.1-1.01-97 « Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».

П.В. МАРІШОК

Декларація зареєстрована
органі Держпраці
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ктів господарювання у територіальному

