
ДЕКЛАРАЦІЯ 
Відповідності матеріально-технічної бази роботодавця 

вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

Відомості про роботодавця
Зарічненська міжгосподарська кооперативна шляхо-будівельна дільниця № 6 

Юридична адреса
34000, Рівненська область, Зарічненський район, смт. Зарічне, вул.. Привокза

льна, 12-А, платник податку на загальних підставах ЄДРПОУ 04541129, КВЕД 
45.23.1

Керівник:
Директор Пюро Володимир Йосипович 
тел. 380689350667

Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки:
Об’єкти по Рівненській області.

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності пе
ред третіми особами стосовно наслідків можливої ттткотти:
Договір страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосо

вно наслідків можливої шкоди відсутній в зв’язку з тим, що на підприємстві 
відсутні об’єкти підвищеної небезпеки.

Я, Пюро Володимир Йосипович, цією декларацією підтверджую відповідність 
матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охо
рони праці під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки:
Роботи, що виконуються понад 1,3 метра, крім робіт верхолазних та скелелаз 
них, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею грунту, з пере
криття або робочого настилу та робіт, що виконуються за допомогою підйом
них і підвісних колисок, механічних підіймачів та будівельних підйомників без 
отримання відповідного дозволу.

Кількість робочих місць, в тому числі таких, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм -  4.

Структурний підрозділ -  1, бригада з монтажу, демонтажу водогрійних котлів 
теплопродуктивністю понад 0,1 МВт.

Інші відомості:
На підприємстві створено службу охорони праці наказом від 03.05.2016 №1- 
ОП, функції спеціаліста з ОП покладено на майстра Чекуна Ф.Ю., який прой
шов навчання та перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охо
рони праці в ДП «Рівненський ЕТЦ»,
На підприємстві розроблено, затверджено та введено в дію:



2
- наказом від 03.05.2016 р. №11-ОП -  «Положення про систему управління 
ОП», «Положення про службу ОП», «Положення про навчання з охорони пра
ці», «Положення про роботу уповноважених трудового колективу з питань 
ОП», «Положення про порядок забезпечення працівників спецодягом, спецв- 
зуттям та іншими 313», посадові та виробничі інструкції з охорони праці;
- наказом від 03.05.2016 р. №14-ОП призначено особу, відповідальну за видачу 
наряд-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки;
- наказом від 03.05.2016 р. № 4-ОП призначено особу, відповідальну за органі
зацію безпечного виконання робіт з монтажу, демонтажу водогрійних котлів 
теплопродуктивністю понад 0,01 МВт;
- наказом від 03.05.2016 р. № 5-ОП призначено особу, відповідальну за техніч
ний стан та безпечну експлуатацію зварювального обладнання;
- наказом від 03.05.2016 р. № 12-ОП призначено особу, відповідальну за збері
гання, технічний стан та видачу електроінструменту;
- наказом від 03.05.2016 р. № 13-ОП призначено особу, відповідальну за безпе
чне виконання робіт з переміщення вантажів кранами;
- наказом від 03.05.2016 р. № 07-ОП затверджено та введено в дію інструкції з 
охорони праці по професіям та видам робіт.
Працівники та посадові особи пройшли попередній медичний огляд та мають 
висновки психофізіологічної експертизи.

В Зарічненській МК ШБД № 6 наявні необхідні нормативні документи, що рег
ламентують виконання робіт робіт підвищеної небезпеки.

Працівники Зарічненської МК ШБД № 6 забезпечені усіма необхідними спец
одягом, спецвзуттям та іншими 313.

Декларація зареєстрована в журналі обліку суб’єктів господарювання в управ
лінні Держпраці у Рівненській області

01 січня 2017 р.

Директор В.И. Пюро

20___р. №.


