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ДЕКЛАРАЦІЯ

*£ ^ у
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

Відомості про роботодавця: Фізична особа - підприємець Янченко Михайло Володимирович
АА 492039 виданий Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області 22.05.1997 року Місце
проживання:, 21050 м. Вінниця , вул. Театральна . 40 кв.2
{для юридичної особи: найменування юридичної особи, місце її державної реєстрації, код платника
податків згідно з
ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД, прізвище, ім'я та по батькові керівника; для фізичної
особи - підприємця:
Код платника податків згідно ЄДРПОУ 2443004195 ________________________________
прізвище, ім'я та, по батькові серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання номер
облікової картки платника
Код виду діяльності згідно КВЕД 43.21 - Електромонтажні роботи: 43.22. Монтаж водпровідних мереж
.систем опалення та кондиціонування ;43.39 - Інші роботи із завершення будівництва .
податків ( не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття
Янченко Михайло Володимирович
-Ф О П
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган
державної податкової
тел. (0432)55-76-33, моб. 067-430-16-51, сІеМп.уп.иа@атаі1.сот
служби і мають відмітку в паспорті);номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
Виконання робіт на території Вінницької області_________________________________
місце (адреса) 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
найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі
Я , Янченко Михайло Володимирович
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця)
цією декларацією підтверджую відповідність матеріально - технічної бази та умов праці
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної
небезпеки, їх марка
вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються
(застосовуються) без
небезпеки:
отримання відповідного дозволу, кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений
ризик виникнення
ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи, що виконуються
травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів цехів, дільниць, структурних підрозділів)
на висоті понад 1,3м, крім робіт верхолазних та скалелазних, що виконуються на
висоті 5 метрів і більше над поверхнею ґрунту, з перекриття або робочого настилу та робіт, що
виконуються за допомогою підйомних і підвісних колисок, механічних підіймачів та будівельних
підйомників.
З робочих місць, на яких існує підвищений ризик виникнення травм:
фізична особа - підприємець - 1 робоче місце (1 чол.);
М онтажник- 2 робочих місця (2 чол.);
■

■

^__20_р.

Всі працівники виконують роботи на підставі трудового договору між працівниками і
фізичною особою, яка використовує найману працю.
Трудові договори між працівниками і фізичною особою, яка використовує найману працю
підписані 03.05.2017 року.
Для забезпечення робітників санітарно-побутовими приміщеннями використовуються
спеціально обладнані господарські приміщення або пересувні вагончики, які надаються замовником
робіт.
Інші відомості:
Фізична особа — підприємець Янченко Михайло Володимир Володимирович пройшов навчання та
перевірку знань з наступних дисциплін:
(прізвище, ім ’я по батькові осі, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони
праці
Законодавства України про охорону праці; НПАОП 0.00-1.59-87 ПББЕ посудин ;НПАОП 0.00.-1.6066ПББЕ парових та вод-них котлів; НПАОП 0.00-1.11-98 ПББЕ трубопроводів пари і гарячої води :
НПАОП 28.52-1.31-13 ПОП під час звар.металів.: НПАОП 0.00-1.71-13 ПОП під час роб.з інстру.та
пристар.НПАОП 0.00-1.76-15 ПБС газопостачання ; ДБН А.3.2-2-2009 ОП і пром. безп. В будівництві ;
НПАОП 40.1-1.21-98 ПБЕЕС 4 кв. гр.до 1000В Шосв. №128-26/17 від 18.04.2017р., Прот. №128), видало
ТОВ «Навчальний центр «МІОН».
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 матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення
Роботодавець несе безпосередню відповідальність за порушення вимог законодавства з питань охорони
праці.
Монтажники Лапчук С.А. (посвідчення №55 від 10.02.2016) допускається до виконання робіт
з підвищеною небезпекою : монтаж устаткування котельних установок (Прот.№1 від 01.06.2017р.)
,Ремез С.А (посвідчення №58 від 10.02.2016р.) допускається до виконання робіт з підвищеною
небезпекою : монтаж санітарно-технічних систем та устаткування (Прот.№1 від 01.06.2017р)
Монтажники проходили навчання в ДП «Навчально-виробничий комбінат» ТОВ «ДА-ДОПОМОГА».
Наказом ФОП Янченко М.В. №4-ОП від 19.05.2017 року введено в дію наступні положення:
- «Положення про службу охорони праці»;
«Програму вступного інструктажу з питань охорони праці».
- «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці».»;
- «Положення про видачу нарядів-допусків на виконання робіт із підвищенною небезпекою»;
- «Положення про порядок виконання робіт із підвищеною небезпекою».
Працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи проходять за рахунок роботодавця
навчання з питань охорони праці, з надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних
випадків і правил поведінки у разі виникнення аварій. На підприємстві не допускаються до роботи
працівники, у тому числі посадові особи, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з
охорони праці.
Монтажники Лапчук С.А. (посвідчення №55 від 10.02.2016) допускається до виконання робіт
з підвищеною небезпекою : монтаж устаткування котельних установок (Прот.№1 від 01.06.2017р.)
.Ремез С.А (посвідчення №58 від 10.02.2016р.) допускається до виконання робіт з підвищеною
небезпекою : монтаж санітарно-технічних систем та устаткування (Прот.№1 від 01.06.2017р)
Монтажники проходили навчання в ДП «Навчально-виробничий комбінат» ТОВ «ДА-ДОПОМОГА».
На підставі Типового положення про розробку інструкцій, наказом ФОП Янченко М.В. №1-ОП
від 19.05.2017 року введені в дію наступні інструкції:
- інструкція вступного інструктажу з охорони праці №1;
- інструкція з охорони монтажника №2;
- інструкція з охорони праці з зварювальника №3;
- інструкція з охорони праці про заходи пожежної безпеки у приміщеннях №4;
Інструкція є нормативним актом, що містить обов'язкові для дотримання працівниками вимоги
з охорони праці при виконанні ними робіт певного виду або за певною професією на робочих місцях, у

виробничих приміщеннях, на території підприємства і будівельних майданчиках або в інших місцях, де
за дорученням власника чи виконуються ці роботи; трудові чи службові обов'язки.
Інструкції розроблені на основі чинних державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів
про охорону праці, примірних інструкцій та технологічної документації підприємства з урахуванням
конкретних умов виробництва та вимог безпеки, викладених в експлуатаційній та ремонтній
документації підприємств-виготовлювачів обладнання, що використовується на даному підприємстві.
Вони
є
обов'язковими
для
дотримання
працівниками
відповідних
професій
або
при виконанні відповідних робіт на підприємстві.
Інструкції містять такі розділи: відомості про підприємство; загальні положення; вимоги безпеки
перед початком роботи; вимоги безпеки під час виконання роботи; вимоги безпеки після закінчення
роботи; вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.
Інструкції, які введені в дію , зареєстровані в журналі реєстрації у встановленому порядку.
Також вони видані працівникам на руки під розпис у журналі реєстрації інструктажів з питань охорони
праці під час проведення первинного інструктажу.
Інструкції містять тільки ті вимоги щодо охорони праці, дотримання яких обов'язкове самими
працівниками. Порушення працівником цих вимог розглядається, як порушення трудової дисципліни, за
яке до нього може бути застосовано стягнення згідно з чинним законодавством.
З працівниками ФОП Янченко М.В. проводяться вступні, первинні, повторні, позапланові
інструктажі з питань охорони праці на підставі Положення про порядок проведення навчання і
перевірки знань з питань охорони праці.
Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі проводяться безпосереднім
керівником робіт ФОП Янченко М.В. Результати проведених інструктажів реєструються у «Журналі
реєстрації інструктажів на робочому місці».
Усі журнали реєстрації інструктажів нумеруються, прошнуровуються, скріплюються печаткою
ФОП Янченко М.В.
Працівники ФОП М.В. забезпечуються згідно норм безкоштовно спецодягом, спецвзуттям та
іншими 313. Видано наказ «Про забезпечення засобами індивідуального захисту працівників. На всіх
працівників ведуться особові картки обліку видачі і списання засобів захисту.
Всі працівники ФОП Янченко М.В. своєчасно забезпечуються необхідними засобами
індивідуального та колективного захисту згідно встановлених норм та вимог.
Ремонтні, монтажні та будівельні роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра виконуються за
допомогою пристроїв - приставних драбин, стрем’янок, запобіжних поясів, підмостів (риштувань), які
у встановлені терміни проходять випробування та огляди, перед їх застосуванням.
Перелік (кількість) приставних драбин, підмостів (риштувань), стрем’янок, запобіжних поясів по
кожному цеху, які застосовуються при виконанні робіт на висоті (таблиця №1, та засоби
індивідуального захисту, які застосовуються при виконанні таких робіт (таблиця №2):
Перелік (кількість) обладнання :
Таблиця № 1
Найменування
кільПротокол
Огляди,
сть
випробування,
випробування (дата)
(шт.)
огляду
огляд
випробув
ання
Приставні драбини Зм.
1
Прот.
№1
від 18.05.2017
18.05.17
18.05.2017
Приставні драбини 5м.
1
Прот.
№1
від 18.05.2017
18.05.17
18.05.2017
2
Прот.
№2
від 18.05.2017
Стрем’янки
18.05.17
18.05.2017
Запобіжні пояси
1
Прот.
№3
від 18.05.2017
18.05.17
19.02.2016

№п/п
1

Таблиця №2
Назва 313
Костюм х/б
Окуляри захисні
Рукавиці х/б
Чоботи робочі
Ж-ти сигнальні
Каски захисні

Посада
Монтажник

Кіл-ть
1 шт.
1 шт.
2 пари
1 пара
1 шт.
1 шт.

Нормативно-правова база:
1. Закон України « Про охорону праці».
2. НПАОП 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 праці».
4. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання та перевірку знань з
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,спеціального
взуття та інших засобів індивідуального захисту працівників».
7. Постанова КМУ від 26.10.2011р. № 1107 « Про затвердження Порядку видачі дозволів на
виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію
( застосування) машин,механізмів,устаткування підвищеної небезпеки».
8.ДНАОГІ 1.1.10-1.04-01 «Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями».
9. НПАОП 0.00-1.15-07 Правил охорони праці при виконанні робіт на висоті
10. ДНАОШ 1.1.10-1.01 -97 «Правила безпечної експлуатації електроустановок».
_______М_________________________
І
(підпис)

«_09_ »

червня_ 2017 року

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'
Держпраці « ■&£ »
&<£
2017 р. №

Янченко М.В.
(ініціали та прізвище)

