ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки
Відомості про роботодавця: Фізична особа - підприємець Носальський Олег Миколайович,
Рівненська область, Млинівський район, с. Пугачівка, вул. Набережна, 24, індекс. 35134.
тел.+38(063) 021-35-58.
Юридична адреса: Рівненська область, Млинівський район, с. Пугачівка, вул. Набережна. 24.
Вид діяльності за КВЕД: Код - 43.21 Електромонтажні роботи.
Р/р № 26006054714631 в ПАТ ПриватБанк МФО 333391, код ЄДРПОУ 3267310354.
- Керівник він є підзвітним засновником підприємства - Носальський Олег Миколайович
-т е л .+38(063) 021-35-58.
Місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин,
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки - Україна.
- Згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності перед
третіми особами згідно постанови кабінету міністрів № 1788 від 16.08.2002 року страхування не
проводиться так, як об'єкт ФОП Носальський Олег Миколайович, не є об'єктом підвищеної
небезпеки.
- Я, Носальський Олег Миколайович Фізична особа - підприємець, цією декларацією
підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з
питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки:
- Ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра,
крім робіт верхолазних та скелелазних, 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, без
отримання відповідного дозволу.
Інші відомості:
Носальський Олег Миколайович - керівник, відповідальний за дотримання вимог законодавства з
питань охорони праці та промислової безпеки, який пройшов навчання та перевірку знань:
- Закону України «Про охорону праці» та нормативно-правових актів до нього, протокол № 146 від
18.11.2016 року та видане посвідчення № 4455-146-16 ДП «Рівненський ЕТЦ» Держпраці.
- «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», «Правил охорони праці
під час виконання робіт на висоті» ДБНА.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона
праці і промислова безпека в будівництві», протокол № 153 від 29.11.2016 року та видане
посвідчення № 4672-153-16 ДП «Рівненський ЕТЦ» Держпраці.
- На У-гр. з електробезпеки, протокол № 1 від 16.11.2016 року та видане посвідчення
№ 4384-143-16 ДП «Рівненський ЕТЦ» Держпраці.
Ліснічук Олександр Васильович - Головний інженер відповідальна особа за виконання робіт
підвищеної небезпеки (в тому числі на висоті) наказ № 4 від 10.01.2017 року, який пройшов
навчання та перевірку знань:
- Закону України «Про охорону праці» та нормативно-правових актів до нього, протокол № 2 від
20.01.17 року та видане посвідчення № 42-2-17 ДП «Рівненський ЕТЦ» Держпраці.
- «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», «Правил охорони праці
під час виконання робіт на висоті» ДБНА.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона
праці і промислова безпека в будівництві», протокол № 153 від 29.11.2016 року та видане
посвідчення № 4671-153-16 ДП «Рівненський ЕТЦ» Держпраці.
- На У-гр.. з електробезпеки, протокол № 1 від 16.11.2016 року та видане посвідчення
№ 4385-143-16 ДП «Рівненський ЕТЦ» Держпраці.
Наказом № 2 від 10.01.2017 року Носальського Олега Миколайовича призначено відповідальним
за стан охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки на підприємстві, який пройшов
навчання та перевірку знань Закону України «Про охорону праці» та нормативно-правових актів до
нього, протокол № 146 від 18.11.2016 року, посвідчення № 4455-146-16, видане ДП «Рівненський
ЕТЦ» Держпраці, «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», «Правил

охорони праці під час виконання робіт на висоті» ДБНА.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки
праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві», протокол № 153 від 29.11.2016 року,
посвідчення № 4672-153-16, видане ДП «Рівненський ЕТЦ» Держпраці.
Розроблено та затверджено наказом № 1 від 10.01.2017 року
- Положення про навчання з питань охорони праці працівників.
- Положення про службу охорони праці.
Наказом № 5 від 10.01.2017 року затверджено та введено в дію інструкції з охорони праці по
професіям та по видам робіт.
Наказом № 3 від 18.01.2017 року створено постійно діючу комісію по перевірці знань з охорони
праці, електробезпеки.
Працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою, пройшли навчання та перевірку знань з
питань охорони праці, протокол № 153 від 29.11.2016 року.
Записи про проведення інструктажів з питань охорони праці робиться в Журналі реєстрації
інструктажів з питань ОП.
Працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою, в тому числі роботи на висоті,
забезпечені засобами індивідуального захисту. Запобіжні пояси отримані і випробувані перед
вводом в експлуатацію. Зроблений відповідний запис в Журналі обліку та огляду такелажних
засобів, Журналі обліку та зберігання засобів захисту.

О.М. Носальський
(ініціали та прізвище)
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному
органі Держпраці

