ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки
Відомості
про
роботодавця:
Товариство
з
обмеженою
відповідальністю «ПАРТ-СЕРВІС», 35312, Рівненська обл., Рівненський рн, смт. Кпевань, вул. Незалежності,5/15, тел./факс (0362) 68-30-59, e-mail
artpavel@ukr.net
Юридична адреса: 35312, Рівненська обл., Рівненський р-н, смт.
Кпевань, вул. Незалежності,5/15.
Вид діяльності за КВЕД: 41.10 Організація будівництва будівель.
Р/р - 26009624672900, Банк- ПАТ «УкрСиббанк»,
КОД ЄДРПОУ 40151068, МФО 351005
Директор - Артинюк Павло Анатолійович.
Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації
(застосування) машин, механізмів, устаковання підвищеної небезпеки) Україна.
Договір страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди укладено із
ПрАТ «СК Арсенал страхування» до 03.10.2017, страховий поліс №
АК/08632600 від 04.10.2016.
Я, директор ТзОВ «ПАРТ-СЕРВІС» Артинюк Павло Анатолійович,
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 грунту, з
перекриття або робочого настилу та робіт, що виконуються за допомогою
підйомних і підвісних колисок, механічних підіймачів та будівельних
підйомників.
Кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений
ризик виникнення травм - 3.
Інші відомості:
У Товаристві призначено наказом № 1-ОП від 04.04.2017
відповідальним за стан охорони праці директора Артинюка Павла
Анатолійовича, який пройшов навчання у ДП «Рівненський ЕТЦ» та
перевірку знань у комісії територіального управління Держгірпромнагляду
у Рівненській області Закону України «Про охорону праці» та нормативноправових актів до нього, посвідчення
№ 862-26-15, протокол від 20.03.2015 за № 26/1.
У Товаристві розроблено, затверджено та введено в дію згідно
наказу від 04.04.2017 за № 2-ОП:
- « Положення про систему управління охороною праці»;
- «Положення про службу охорони праці»;
- «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з
питань охорони праці»;
- « Положення про порядок видачі та оформлення наряд-допусків»;

У Товаристві згідно наказу № 4 від від 05.04.2017 розроблено,
затверджено та введено в дію інструкції з охорони праці та Перелік
інструкцій.
У Товаристві ведуться:
- Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
- Журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому
місці;
- Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці;
- Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці;
- Журнал обліку робіт, що виконуються за нарядами і розпорядженнями;
- Журнали обліку та зберігання засобів захисту.
У Товаристві наказом від 05.04.2017 за № 3-ОП створено комісії по
перевірці знань працівників питань охорони праці. Голова та члени комісій
пройшли навчання у ДП «Рівненський ЕТЦ « та перевірку знань Закону
України «Про охорону праці» та нормативно-правових актів до нього,
НПАОП
0.00-1.15-07» Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»,
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з
інструментом та пристроями», ДБНА 3.2-2-2009 «Охорона праці і
промислова безпека у будівництві. Основні положення» у комісіях ТУ
Держгірпромнагляду і Упраління Держпраці у Рівненській області:
Голова комісії-директор Артинюк А.П. (посвідчення № № 862-26-15,
1578-111-17 відповідно, протоколи №№ 26/1 від 20.03.2015, 111 від
03.05.2017 відповідно).
Члени комісії:
- Рафаловський С.С. - виконавець робіт (посвідчення № № 1067-37-16,
1067-37/в-16 відповідно, протоколи №№ 26/1 від 20.03.2015, 37-в від
07.04.2016 відповідно);
- Наумук В.М. - головний інженер ( протоколи №№ 22 від 06.03.2015, 211
від 14.07.2014 відповідно).
Згідно наказу від 06.04.2017 № 5-ОП розроблено і затверджено
«Перелік робіт на висоті, які виконуються за нарядами-допусками»,
«Список працівників, які мають право виконувати роботи на висоті»,
«Список працівників, які мають право бути відповідальними особами при
виконанні робіт на висоті», «Список працівників, які мають право видачі
наряд-допусків при виконанні робіт на висоті».
Усі працівники, внесені до списків, пройшли навчання і перевірку
знань з питань охорони праці, протокол від 07.04.2017 за № 1.
Запис про проведення інструктажів з охорони праці робиться в
Журналах реєстрації інструктажів з охорони праці.
Працівники забезпечені засобами захисту в достатній кількості.
Запис про випробування запобіжних поясів зроблено у Журналі обліку та
збеоігання засобів захисту 07.04.2017.
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів
господарювання у Управлінні Держпраці У Рівненській областті
_________ 2017 р. №_____ .

