ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця
вимогам законодавства з питань охорон и праці та п ром исл ової безпеки
Відом ості про роботодавця: Фізична особа - підприємець Мельник Сергій Миколайович
Юридична адреса: Україна, 35709, Рівненська обл., Здолбунівський район, с. Здовбиця,
вул. Крутий Беріг, 9

П ош това

(ф актична)

адреса:

35705, Рівненська
тел./факс: (03652) 20810, тел. моб.: (067) 6608616.

обл.,

м.

Здолбунів,

вул.

Зелена,

2-Б.

Вид діяльності з а КВЕД-2010:
43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування -основний
47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах
58.13 Видання газет
68.20 Надання в оренду йексплуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря

Банківські реквізити:
Код ЄДРПОУ 2780619614
р /р 26009120042
в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВІ
МФО 380805
Інформація про наявність договору добровільного страхування відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди - договір № 001/2017 від 11.05.2017 р. з
ПАТ «Національна акціонерна страхова компанія «ОРАНТА», строк дії договору з 12.05.2017 р. по
11.05.2018 р.
Я, фізична особа - підприємець Мельник Сергій Миколайович, цією декларацією підтверджую
відповідності 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, т о виконуються на об'єктах території
України на висоті понад 1.3 м. крім робіт верхолазних та скалолазних. що виконуються 5м і
більше над поверхнею грунту, з перекриття чи робочого настилу та робіт, що виконуються за
допомогою підйомних та підвісних колисок, механічних підіймачів та будівельних підйомників
без отримання відповідного дозволу.
Кількість працівників зайнятих на роботах підвищеної небезпеки - 2 чоловіка.

Інші відомості
Створена служба охорони

праці. Функції служби охорони

праці, згідно наказу № 22 від

14.03.2016 р., покладено на фізичну особу - підприємця Мельника Сергія Миколайовича, який пройшов
навчання та перевірку знань Закону України «Про охорону праці» та нормативно-правових актів до
нього, посвідчення № 3092-100-14 від 05.09.2014 р. Рівненського ЕТЦ.
Наказом № 35 від 24.03.2017 р. створено постійно діючу комісію для перевірки знань працівників
з питань охорони праці у складі:
Голова комісії - Мельник Сергій Миколайович, фізична особа - підприємець (посвідчення № 3092100-14 від 05.09.2014 р. Рівненського ЕТЦ про перевірку знань Закону України «Про охорону праці» та
нормативно-правових актів до нього);
Член комісії - Свтушенко Володимир Олександрович, Директор ГІП «Сектор» (посвідчення № 61122-15 від 06.03.2015 р. Рівненського ЕТЦ про перевірку знань Закону України «Про охорону праці» та

нормативно-правових актів до нього);
Член комісії - Овсійчук Микола Сергійович, страховий експерт з охорони праці Здолбунівського
відділення ВД ФСС НВ (посвідчення №72-14 від 14.11.2014 р. Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

про перевірку знань

нормативно-правових актів з питань охорони праці).
Наказом № 21 від 14.03.2016 р. затверджено «Положення про систему управління охороною
праці». Наказом № 22 від 14.03.2016 р. затверджено «Положення про службу охорони праці». Наказом
№ 24 від 14.03.2016 р. затверджено «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з
питань охорони праці».
Відповідальним за організацію і безпечне виконання робіт на висоті призначено ФОП Мельника
Сергія Миколайовича.
Є в наявності та ведуться: Журнал реєстрації вступного інструктажу; Журнал реєстрації
інструктажів з охорони праці на робочому місці; Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці; Журнал
обліку робіт, що виконуються за нарядами та розпорядженнями; Журнал видачі наряд-допусків;
Журнал обліку та зберігання засобів захисту; Журнал протоколів перевірки знань.
Працівники, зайняті

на

роботах

підвищеної небезпеки,

пройшли

медогляд і забезпечені

спецодягом та засобами індивідуального захисту.

Фізична особа - підпрй

Мельник Сергій Миколайович

Декларація зареєстрована в журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі
Держпраці «___ »_______________ 201___р. № ________ .

