
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця 

вимогам законодавства з питань охорони праці 
та промислової безпеки

Відомості про роботодавця: фізична особа-підприємець Дейна Володимир
Юрійович, 43005, Волинська область, м. Луцьк, вул. Грибоєдова, ЗА, кв.16 код платника 
податків: 3007904056, КВЕД: 25.62 -  механічне оброблення металевих виробів, паспорт серія 
АЮ 075285 виданий Луцьким МВ УМВС України у Волинській області 27.06.2008, телефон: 
(0332) 23-39-43.

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) на підприємстві 
об’єкти підвищеної небезпеки відсутні.

Я, Дейна Володимир Юрійович, цією декларацією під тверджую відповідніс 11, 
матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці під 
час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких 
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:
Найменування машин, механізмів підвищеної небезпеки, що обслуговуються -  

ковальсько-пресове устаткування:
- прес кривошипний 40 т КД 2126, інв. № 19, рік виготовлення -  1988, виробник -  

Ростовський машинобудівний завод, Росія;
- прес кривошипний 16 т КД 2122, інв. № 16, рік виготовлення -  1988, виробник -  

Ростовський машинобудівний завод, Росія;
- прес гідравлічний 40 т П6326, інв. № 113, рік виготовлення -  1988, виробник -  

Ростовський машинобудівний завод, Росія;
- листозгин ИВ 2130, інв. № 9А, рік виготовлення -  1978, виробник -  Нелідовський 

завод гідравлічних пресів, Росія;
- прес гідравлічний 160 т ДЕ 2432, інв. № 44. рік виготовлення 1985. виробник 

Нелідовський завод гідравлічних пресів, Росія.

Кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм -  3 працівника.

Інші відомості:
Створена служба охорони праці. Функції служби охорони праці згідно з наказом № 

01-ОП від 26.05.17, покладено на інженера з охорони праці Левія Валерія Григоровича, який 
пройшов навчання та перевірку знань Закону України “Про охорону праці” (посвідчення ДГІ 
„Рівненський ЕТЦ Держпромі України” № 842-29-16, протокол № 29 від 24.03.16), „Правил 
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями”, „Правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті”, ДБН А.3.2-2-2009 „Система стандартів безпеки праці. Охорона 
праці і промислова безпека в будівництві” (посвідчення ДП „Рівненський ЕТЦ Держпромі 
України” № 842-29/6-16, протокол № 29-6 від 21.03.16).

Розроблені, затверджені та введені в дію наказом від 22.09.16 № 22/09-1 інструкції т 
охорони праці за професіями та видами робіт.

Наказом від 09.09.16 № 09/09-2 затверджене „Положення про службу охорони
праці”.

Наказом від 09.09.16 № 09/09-1 затверджене „Положення про систему управління 
охороною праці”.

Наказом від 31.05.16 № 31/05-2 затверджене „Положення про порядок проведення 
навчання та перевірку знань з питань охорони праці”.



Є в наявності та ведуться: Журнал реєстрації вступного інструктажу; Журнал 
реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці; Журнал реєстрації 
інструкцій з охорони праці на підприємстві; Журнал обліку робіт, шо виконуються за 
нарядами і розпорядженнями; Журнал видачі наряд-допусків; Журнал обліку та зберігання 
засобів захисту.

Наказом від 29.05.17 № 02-ОП створено постійно-діючу комісію для перевірки знань 
з питань охорони праці в складі:

Голова комісії -  директор Дейна В.Ю. (посвідчення № 502, протокол № 25 віл 
19.02.15 Волинського обласного навчально-курсового комбінату про перевірку знань 
законодавчих і нормативних актів з охорони праці).

Члени комісії -  головний інженер Ткачук В.А. (посвідчення № 961, протокол № 41 
від 17.03.16 Волинського обласного навчально-курсового комбінату про перевірку знань 
законодавчих і нормативних актів з охорони праці),

та інженер з охорони праці Ледвій В.Г. (посвідчення ДП „Рівненський ЕТЦ 
Держпромі України” № 842-29-16, протокол № 29 від 24.03.16), „Правил охорони праці під 
час роботи з інструментом та пристроями”, „Правил охорони праці під час виконання робіт 
на висоті”, ДБН А.3.2-2-2009 „Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і 
промислова безпека в будівництві” (посвідчення ДП „Рівненський ЕТЦ Держпромі України” 
№ 842-29/6-16, протокол № 29-6 від 21.03.16).

Відповідальним за організацію і безпечне виконання робіт на ковальсько-пресовому 
обладнанні згідно наказу від 19.01.18 № 03-ОП призначено майстра Самуйло О.А., посадова 
інструкція затверджена 19.01.2018 р.

В товаристві розроблені і введені в дію наказом від 22.09.16 № 22/09-1 інструкції і 
охорони праці за професіями та видами робіт, в тому числі інструкція з охорони праці № 27 
під час виконання ковальських робіт на молотах та гідропресах, інструкція з охорони праці 
№ 28 при робогіна листозгинальному пресі (верстаті), інструкція з охорони праці № 29 при роботі на 
пресі однокривошипному відкритому простої дії. інструкція з охорони праці № 30 для 
згинальника (вальцювальника), інструкція з охорони праці № 31 для штампувальника на 
пресах холодної штамповки, інструкція з охорони праці № 21/1 для налагоджувальника 
холодно-штампувального обладнання, інструкція з охорони праці № 41 для слюсаря з 
ремонту технологічного обладнання, інструкція з охорони праці № 42/1 для електромонтера 
з ремонту і обслуговування електроустаткування.

На роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, а також роботах, 
пов’званих із забрудненням, працівникам видаються безкоштовно, за встановленими 
нормами, спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту.

Інструктажі з питань охорони праці на робочих місцях проводяться зг ідно з вимогами 
І1ПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки 
знань з питань охорони праці», Положення про порядок проведення навчання і перевірки 
знань з питань охорони праці працівників ФОП Дейна В.Ю. за затвердженими інструкціями з 
охорони праці з обов’язковими підписами того, хто інструктує та кого інструктують в 
журналах реєстрації інструктажів на робочому місці. Спеціальне навчання з питань охорони 
праці та стажування проводиться за планами та програмами спеціального навчання, 
програмами стажування, затвердженими 03.01.2018 р.

Згідно з вимогами НПАОП 0.00-4.12-05 працівники, які виконують роботи з 
підвищеною небезпекою, допускаються до самостійної роботи після перевірки знань 
виробничих інструкцій та інших нормативно-правових актів з охорони праці та на підставі 
наказу про проходження стажування протягом не менше 2-15 змін під керівництвом 
кваліфікованих працівників, призначених наказом.

Експлуатаційна документація.
НПАОП 28.0-1.33-13 Правила охорони праці під час ковальсько-пресових робіт;
НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 

пристроями;
ГОС'Г 12.2-017-93 Обладнання ковальсько-пресове;
ГОСТ 12.3-026-81 Роботи ковальсько-пресові. Вимоги безпеки.



До обслуговування ковальсько-пресового устаткування допускаються особи, не 
молодші 18 років, які пройшли:

медичний огляд згідно з Порядком проведення медичних оглядів працівників певних 
категорій, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 
246;

навчання та перевірку знань з питань охорони праці (протокол від 18.01.2018 р. № 12)
Персонал підприємства забезпечений необхідною нормативно-правовою і 

нормативно-технічною документацією з питань охорони праці по видах виконуваних робіт. 
При виконанні робіт використовуються необхідні засоби колективного та індивідуального 
захисту.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці имїГо*с> 20 № ООС? .


