Д Е К Л А Р А Ц ІЯ
бідності

матеріально-технічної бази вимогам законодавства
з питань охорони праці

В ідом ості п р о р о б о то д а в ц я - ф ізи ч н у особу:___________________
Радзієвський Віталій Вікторович____________________________
_________________________ для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові,_________

України у Вінницькій області,
)та, ким і коли виданий_____________________

здатків,
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;_____________________________

Код виду діяльності згідно КВБД: 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
м. Вінниця, пров. Костя Широцького, 14 ж______________ ________________
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

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

(дата проведення аудиту)
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Я, Радзієвський Віталій Вікторович,
(прізвище, ім'я та по батькові 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 експлуатації
устаткування підвищеної небезпеки:

Діяльність з ремонту та виробництва гідравлічних циліндрів, манжетів та
ущільнення, фітінгів та обжимних муфт.
1. Зварювальні роботи, а саме:

- електрозварювальні роботи на стаціонарному робочому місці. 1 робоче місце у
тому числі те, на якому існує підвищений ризик виникнення травм.
Електрозварювальні роботи виконує зварник - 1 працівник.
2.

Експлуатації устаткування, а саме:

2.1. трансформатор зварювальний №1 ПДГ-315 Буран зав. №3152520. Інв. № 9.
Украіна, 2017 рік виготовлення;
2.2. трансформатор зварювальний №2_МЮ 200 Завіс зав. №Е1Ч60974-1. Інв.. №
10. Китай, 2016 рік виготовлення;
2.3. Токарний верстат “ 1К-62” Інв. № 1, 1986 рік виготовлення; СРСР.
2.4. Токарний верстат “ДИБ-300” Інв. № 2, 1962 рік виготовлення; СРСР.
2.5. Токарний верстат “ 16 К 20” Інв. № 3, 1976 рік виготовлення; СРСР.
2.6. Токарний верстат “ЧПУ 2-осьовий” Інв. № 23, 2016 рік виготовлення;
Австрія.
2.7. Верстат фрезерний Інв. № 4, 1979 рік виготовлення; СРСР.
2.8. Верстат сверлинний Інв. № 5, 1983 рік виготовлення; СРСР.
2.9. Верстат заточний Інв. № 6, 2014 рік виготовлення; Німеччина.
Інв. № 7, 1980 рік виготовлення; СРСР.
2.10. Прес Інв. № 9, 1991 рік виготовлення; СРСР.
2.11. Пневмошуруповерт “\УІЖТН” Інв. № 12, 2015 рік виготовлення, Німеччина.
2.12. Машинка шліфувальна кутова Миііапка 125 Інв. № 11, 2017 рік
виготовлення, Латвія.
2.13. Пневмошліфмашинка “\СІЛТТН” Інв. № 13, 2015 рік виготовлення,
Німеччина.
2.14. Шліфмашинка 230- 8ТАКК, Інв. № 14, 2016 рік виготовлення, Німеччина.
2.15. Тиски фрезерні 2 шт. Інв. № 16, Інв. № 17, 1982 рік виготовлення; СРСР.
2.16. Електрошуруповерт “\УІЖТН” Інв. № 18, 2015 рік виготовлення,
Німеччина.
2.17. Електрошуруповерт “АБО” Інв. № 19, 2015 рік виготовлення, Чехія.
2.18. Шліфмашинка “Мазіег \УигІй” Інв. № 20, 2015 рік виготовлення, Німеччина.
(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)

3. Виробничі будівлі і споруди:
Будівля складається з двох поверхів за адресою пров. Костя Широцького,
14ж.
1 поверх
- два виробничих цехи обладнанні робочими місцями зварника, токарів, слюсарів.
- санітарно-побутові приміщення роздягальні, 2 душа, санвузел.
2 поверх
офіс, кімнати прийому їжі та відпочинку.
Інші відомості:

1. ФОП Радзієвський працює по єдиному податку.
На підприємстві в штаті - 14 працівників, а саме:
- директор - 1 од.
- механік - 2 од.
- слюсар - 2 од.
- електрозварник - 1 од.
- токар - 6 од.
- завгосп - 1 од.
- фрезерувальник- 1 од.
Відповідно до чинного законодавства загальна відповідальність за стан
охорони_праці покладається на директора Радзієвського В. В., який пройшов
навчання та перевірку знань із Законодавства України з охорони праці. Правила
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями. Правила охорони праці
на автомобільному транспорті, ПБЕЕС IV гр. У ДП Навчально-виробничому
комбінаті ТОВ “Да-Допомога” 06.09.2017 р., № посвідчення 357-24-17.
2. Наказом № 10 від 10.03.18 р. Призначено:
- відповідальним за безпечне виконання зварювальних робіт Степанишина А.А.,
який пройшов навчання і виявив потрібні знання Законодавства України питань з
охорони праці, правил ОП під час роботи з інструментом та пристроями, правил
ОГІ на автомобільному транспорті, ПБЕЕС III група.
У ДП Навчальновиробничому комбінаті ТОВ “Да-Допомога” 06.09.2017 р., № посвідчення 1008.
- виконавця зварювальних робіт Мельника О.І, який пройшов навчання і виявив
необхідні знання Законодавства України питань з охорони праці, правил ОП під
час роботи з інструментом та пристроями, Правил ОП під час зварювання
металів, ПБЕЕС III група. У ДП Навчально-виробничому комбінаті ТОВ “ДаДопомога” 06.09.2017 р., № посвідчення 1003._______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства
з питань охорони праці та промислової безпеки)

3. На підприємстві розроблено та затверджено Наказом №5 від 01.02.2017 р.
Інструкції з охорони праці:

1.1. Інструкції з питань охорони праці за певною професією:
- П 01-17 Інструкція з ОП для електрозварника ручного зварювання;
- П 02-17 Інструкція з ОП для водія;
- П 03-17 Інструкція з ОП для слюсаря;
- П 04-17 Інструкція з ОП для токаря;
1.2. Інструкції з питань охорони праці під час виконання робіт певного виду:
- Р 01-17 Інструкція з ОП під час зварювання металів;
- Р 02-17 Інструкція з ОП під час виконання робіт з ручним інструментом;
- Р 03-17 Інструкція з ОП під час виконання робіт з електричним
інструментом;
- Р 04-17 Інструкція з ОП під час виконання робіт на токарному верстаті;
- Р 05-17 Інструкція з ОП під час виконання робіт на заточувальному верстаті;
- Р 06-17 Інструкція з ОП під час виконання робіт на свердлильному верстаті;
- Р 07-17 Інструкція з ОП під час виконання робіт на ПЕОМ;
- Р 08-17 Інструкція з ОП при користуванні електропобутовими приладами;
- Р 09-17 Інструкція з ОП щодо надання долікарської допомоги потерпілим
від нещасних випадків;
- Р 10-17 Інструкція з ОП щодо дій персоналу при загрозі або виникненні
надзвичайних ситуацій.
- Р 11-17 Інструкція з ОП під час виконання вантажно-розвантажувальних
робіт.
4. Наказом №3 від 01.02.2018р. організовано систематичне навчання, проведення
інструктажів з охорони праці та затверджено:
- Програму вступного інструктажу.
- Перелік питань первинного інструктажу.
- Перелік професій, які повинні проходити стажування.
- Перелік робіт, що потребують професійного добору.
- Програму стажування на робочому місці.
5. Наказом №13 від 12.03.18р. проведено атестацію робочого місця
електрозварника з встановленням пільг за роботу зі шкідливими умовами праці.
6. Наказом №4 від 01.02.17 р. проведено медичний огляд працівників, певних
категорій відповідно до Постанов №1246.
7. Відповідно до НПАОП 29.0-3.02-06 “Норми безкоштовної видачі спеціального
одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту ММП”
працівники забезпечені 313.
ФОП Радзієвський В.В. забезпечений нормативно-технічною, розпорядчою
та організаційною документацією з питань охорони праці в межах своєї сфери
діяльності, а також методично-навчальною базою.
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.
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».
6. Постанова КМУ від 7 лютого 2018 р. N 48 «Про внесення змін до постанов
Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. № 725 і від 26 жовтня 2011 р. №
1107 .
7. Постанова від 1 серпня 1992 р. № 442 «Про Порядок проведення атестації
робочих місць за умовами праці».
8.
НПАОП 29.0-3.02-06 «Норми безкоштовної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам
машинобудування та металообробної промисловості».
9.
Н а к а з МОЗ України 21.05.2007 N 246 «Порядок проведення медичних
оглядів працівників певних категорій».
10. НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила безпечної роботи з інструментами та
пристроями».
11. НПАОП
40.1-1.01-98
«Правила
безпечної
експлуатації
електроустановок споживачів».
12. НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів».
13. НПАОП 0.00-1.62-12 « Правила охорони праці на автомобільному
транспорті».
14. НПАОП 28.52-1.31 -13« Правила охорони праці під час зварювання
металів».
75-15 « Правила охорони праці під час вантажно. забезпечей/й одним стаціонарним приміщенням.

/ША

________________

В.В. Радзієвський

2018р.
Декларація зареєстррваца у журналі обліку суб'єктів господарювання у
територіальному органі Держпраці
«___»
; , ' , 20 р. № ____________________.
■ ■' ' "//
.

Примітки: 1. Фізична особа - Підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних
даних.
з
метою
забезпечення
виконання
вимог
Порядку
видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію
(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними
особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та
повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в
паспорті.".

