Начальнику управління
Держпраці у Вінницькій області
Маруньку В.В.
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Декларація
відповідності матеріально-технічної бази
вимогам законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця:
Найменування юридичної особи:
Фізична особа-підприємець Петровський Констянтин Анатолійович
М!ісце державної реєстрації: 24544 Вінницька область, -Ямпільський район,
село
Фактична адреса:
24544 Вінницька область, Ямпільський район, село
Код ЕДРПОУ:
Код діяльності згідно КВЕД: 41.10 (Організація будівництва будівел);
41.20 (Будівництво житлових і нежитлових будівель)
П.І.П. керівника: Петровський Констянтин Анатолійович
Номер телефону, телефаксу, електронної пошти:
Місце виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатації машин,
механізмів і устаткування підвищеної небезпеки: об'єкти замовників згідно
договорів.
V
. . ..
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди не вимагається
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці - не
проводилась.
Я, Петровський Констянтин Анатолійович, цією декларацією
підтверджую відповідність матфіально-технічної бази та умов праці вимогам
законодавства з питань охорони праці під час виконання робіт підвищеної
небезпеки та експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної
небезпеки:
1. Роботи, що виконуються на висоті 1,3м (п.6 Додатку 6 Порядку...).
2. Роботи верхолазні (п. 14 Додатку 6 Порядку...).
Кількість робочих місць 6 (шість), в тому числі З(три), на яких існує
підвищений ризик виникнення травм.
Інші відомості: Петровський Констянтин Анатолійович та члени комісії з
перевірки знань працівників з питань охорони праці : Вакановський В.В.головний інженер, Михайловський Є.А. - майстер, пройшли навчання та
перевірку знань з
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Законів і нормативних актів з охорони праці, електробезпеки, правил
пожежної безпеки, санітарно-гігієнічного забезпечення, надання першої
допомоги потерпілим;
НПАОП 0.00-1.15-07 (Правила охорони праці під час виконання робіт на
висоті);
НПАОП
0.00-1.62-12
(Правила охорони праці на автомобільному
транспорті).;
НПАОП 0.00-1.71 .-13 (Правила з охорони праці під час роботи з
інструментом та пристроями)
НПАОП 45.2-7.02-12 ( Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і
промислова безпека у будівництві ДБН А.3.2-2-2009)
НПАОП 0.00-1.80-18 (Правила охорони праці під час експлуатації
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного
обладнання) в Черкаському навчальному центрі Міністерства аграрної
політики та продовольства України (Протокол №178 від 21 червня 2018
року).
Наказом №1 від 04.06.2018 покладено обов'язки служби охорони праці на
Вакановського В.В.-головного інженера.
Наказом №6 від 22.06.2018 створено комісію з перевірки знань працівників з
питань охорони праці у складі: голова комісії -Петровський К.А.- директор;
члени комісії: Вакановський В.В.-голоВний інженер, Мцхайловський Є.А. майстер.
'
Наказом №5 від 14.06.2018 р. затверджені інструкції з охорони праці.
Наказом №2 від 08.06.2018р. розроблені та затверджені посадові інструкції.
Наказом №3 від 11.06.2018 р. призначено відповідальну особу за безпечне
виконання робіт на висоті (Михайловський Є.А. - майстер).
Наказом №4 від 11.06.2018 р.призначено відповідальну особу за проведення
зварювальних робіт (Михайловський Є.А. - майстер)
Заключений договір з ТОВ «Вольт Енерго Групо» м.Київ №110/06 18-0110
від 20.06.2018 на проведення електротехнічних вимірів.
Заключений договір з ТОВ «Вольт Енерго Групо» м.Київ від №126/06 180210 від 20.06.2018 на проведення випробувань захисних засобів.
Заключений договір на оренду машин, механізмів: з сільськогосподарським
товариством з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Красне»
(автокран).
Працівникам проведено навчання та перевірка знань з питань охорони праці.
Працівникам проводяться вступний та інструктажі на робочому місці з
питань охорони праці.

працівники забезпечені засобами індивідуального захисту, спецодягом та
спецвзуттям.
Працівники забезпечені санітарно-побутовими приміщеннями.
Працівники
забезпечені
нормативно-правовою,
технічною
експлуатаційною документацією.
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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 небезпевш та на експлуатацію (Застосз^ання) машин,
механізмів, устатковання 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».
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