відповідності матеріально-технічної бази роботодавця
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки
Відомості про роботодавця: Фізична особа - підприємець Бурко Віктор Іванович
виданий Ладижинським МВМ УМВС України у Вінницькій області
20.02.1997 РОКУ. Місце проживання: 23744, Вінницька область, Гайсинський район,
с.
________________________________________ .
{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:

Номер облікової картки платника податків
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 43.29 - інші будівельно-монтажні роботи: 43.99 - інші
спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.: 43.31 - штукатурні роботи: 43.34 - малярні
роботи та скління: 43.91 - покрівельні роботи
податків ( не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття

Бурко Віктор Іванович - фізична особа - підприємець
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової

моб. тел.
служби і мають відмітку в паспорті);номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Виконання робіт на території України____

■ - _______ - - -

місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) маший 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)

Я . Бурко Віктор Іванович
(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

роботи, що виконуються на висоті понад 1.3м.
травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів цехів, дільниць, структурних підрозділів)

1 робоче місце, на якому існує підвищений ризик виникне^іня травм:
промисловий альпініст - 1 робоче місце (2 чол.).
Між фізичною особою - підприємцем Бурко в.І. та црацівниками, які будуть
виконувати роботи, буде укладено цивільно-правовий договір.
Для
забезпечення
робітників
санітарно-побутовими
приміщеннями
використовуються спеціально обладнані господарські приміщення або пересувні
вагончики, які надаються замовником робіт.

Інші відомості:
Фізична особа — підприємець Бурко Віктор Іванович пройшов навчання та
перевірку знань з наступних дисциплін:
Законодавство України про охорону праці; НПАОП 0.00-1.15-07 Правила
охорони праці під час виконання робіт на висоті, протокол від 08.08.2018 року.
Навчання пройшов в ТОВ «Учбовий центр «Каскон», який знаходиться, м. Київ,
вул. Чорноморська, 1, оф. 1. Посвідчення № 80-43-18-01 видано 08.08.2018 року ТОВ
«Учбовий центр «Каскон»
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)

Відповідно ДО ЧИННОГО законодавства загальна відповідальність за стан охорони
праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки покладається на ФОП Бурко В.І.
ФОП Бурко В.І. несе безпосередню відповідальність за порушення вимог
законодавства з питань охорони праці.
Згідно «Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з
охорони праці» вступні, первинні, повторні, позапланові інструктажі з питань охорони
праці з прийнятими на роботу працівниками буде проводити ФОП Бурко В.І.
Фізичною особою - підприємцем введені в дію наступні положення:
- «Положення про службу охорони праці»;
- «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»;
- «Положення про навчання та перевірку знань з, питань охорони праці»;
- «Положення про порядок проведення медичних оглядів працівників»;
- «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним
взуттям та іншими засобами індивідуального захисту»
- «Положення про видачу нарядів-допусків на виконання робіт із підвищеною
небезпекою»;
- «Положення про порядок виконання робіт із підвищеною небезпекою».
Працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи проходять за рахунок
ФОП Бурко В. І. навчання з питань охорони праці, з надання першої медичної допомоги
потерпілим від нещасних випадків і праівил поведінки у разі виникнення аварій.
Не допускаються до роботи працівники, які не пройшли навчання, інструктаж і
перевірку знань з охорони праці.
На підставі Типового положення про розробку інструкцій у ФОП Бурка В.І.
введені в дію наступні інструкції:
- інструкція вступного інструктажу з охорони праці № 1;
- інструкція з охорони праці для промислового альпініста №2;
- інструкція з охорони праці з електробезпеки для робітників №3;
- інструкція з охорони праці про заходи пожежної безпеки у приміщеннях №4;
- інструкція з охорони праці при роботі з електроінструментом №5;
- інструкція по охороні праці з надання (долікарської) допомоги потерпілим при
нещасних випадках №6;
- інструкція з охорони праці при виконанні робіт на висоті №7.

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 ФОП
виконуються ці роботи, трудові чи службові обов'язки.
Інструкції розробляються 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 підприємстввиготовлювачів обладнання, що використовується на даному підприємстві. Вони є
обов'язковими
для
дотримання
працівниками
відповідних
професій
або
при виконанні відповідних робіт на підприємстві.
Інструкції повинні містити 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 вводяться в дію, зареєструються в журналі реєстрації у
встановленому порядку.
Також вони видаються 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 вийдг розглядається, як
порушення трудової дисципліни, за яке до нього мб^е бути застосовано стягнення згідно
з чинним законодавством.
Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра виконуються за допомогою:
- страхувальна система Коск Етріге 8кіИ Ргой АЬ — повністю регульована
обв’язка, передбачена для робіт на висоті методом промислового альпінізму, а також
рятувальних робіт. Особливості - об’ємна набивка на поясниму ремені, плечових
ременях і ременях для ніг для комфорту та вентиляції, З силових елемента, передні та
задні точки кріплення для утримання при зриві відповідають встановленому стандарту
ЕN 361, передній вузол з’єднання для кріплення петлі та аксесуарів відповідає
встановленим стандартам ЕМ 813 і ЕМ 358, 2 бокові точки для позиціонування, 4 великі
петлі для спорядження, 4 легкі автоматичні пряжки для швидкого застібання та
розстібання. Сертіфікація СЕ 1019, ЕК 361, ЕП 813, ЕК 358;
- мотузки УЕМТО серії «8іайс» виробляються на заводі однієї з провідних
європейських компаній цієї галузі. В силу цього мотузки «8і:а1;іс» проходять всі належні
етапи контролю якості (оптичний, ультразвуковий і т.д.). В процесі виробництва мотузки
«8і;а1;іс» проходять термофіксацією, що значно знижує подальшу усадку бухт в ході
зберігання і експлуатації. Особливе плетіння дозволяє мотузці залишатися м'якою навіть
після тривалого використання. Сертифікація: ГОСТ Р ЕН 1891-2012, ЕN 1891, СЕ, ЕАС;
- шолом запобіжний;
- сидіння «ПРОМ ПОДІУМ» - призначено для зручності багатогодинного сидіння в
безопорному просторі при виконанні висотних робіт методом промислового альпінізму.

Працівники безкоштовно забезпечуються спецодягом та взуттям, а саме:
Кількість
№п/ Посада
Назва 313
на 1 чол.
п
1 шт.
1 Промисловий
Костюм х/б
Окуляри захисні
1 шт.
альпініст
2 пари
Рукавиці х/б
Чоботи робочі
1 пара
Ж-ти сигнальні
1 шт.
Каски захисні
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» (зі змінами 2017 року).
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 чуЦро затвердження Порядку видачі
дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію
( застосування) машин,механізмів,устаткування підвищеної небезпеки».
8. ДНАОП 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

Бурко В.І.
-

(підпис)

(ініціали та прізвище)

М.П.

«

» __сррпня__ 2018 року
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