Декларація
відповідності матеріально - технічної бази роботодавця
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

Відомості про роботодавця:
Фізична особа - підприємець Чирук Руслан Анатолійович
35313 рівненська область7, Рівненський район;смт.Оржів, вул.Армійська
буд.2, квІЗ.
моб.тел. - 0974818898
Вид діяльності за КВЕД:
43.31 - штукатурні роботи
41.20 - Будівництво житлових і нежитлових приміщень
Банк - ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК»
р /р -26002010027473
МФО - 307770
Реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов'зкових
платежів - 2832312291
Договір страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно
відшкодування наслідків можливої шкоди - не належить до об’єктів підвищеної
небезпеки.
Я , фізична особа, Чирук Руслан Анатолійович цією декларацією підтверджую відпо
відність матеріально - технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань
охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки:
- ремонтні, монтажні, будівельні роботи та інші роботи , що виконуються на висоті по
над 1,3м, крім робіт верхолазних та скелелазних, що виконуються на висоті 5м і більше
над поверхнею грунту , з перекриття або робочого настилу та робіт, що виконуються за
допомогою підйомних і підвісних колисок, механічних підіймачів та будівельних підйом
ників, без отримання відповідного дозволу.
Кількість робочих місць, в т.ч. тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм
становить 5 місць.
Інші відомості:
Чирук Руслан Анатолійович - фізична особа-підприємець. Відповідальний за дотримання
вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки на підприємстві.
Наказ № 4-1 від 01.03.2017р.
Пройшов навчання та перевірку знань на 111-у групу з електробезпеки до ЮООв в ДП
« Рівненський ЕТЦ» Управління Держпраці.
Посвідчення 1428-58/а-17 від 24.04.2017р.
Пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці:
- ЗаконуУкраїни « Про охорону праці» та нормативно - правових актів до нього
Протокол № 58 від 28.04.2017р.
- ДБН А.3.2.2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова
безпека в будівництві»
Протокол № 58-6 від 24.04.2017р.
« Правил будови та безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів»
« Правил будови і безпечної експлуатації підйомників»
Протокол №58-в від 28.04.2017р.
« Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»
«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті»
Протокол № 58-6 від 24.04.2017р.
« Правил безпеки систем газопостачання України» та правил виконання

газонебезпечних робіт,
«Правил будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском»,
нормативних актів, що встановлюють вимоги до балонів.
Протокол № 58-в від 28.04.2017р.
Мельник Вячеслав Ростиславович - виконроб, відповідальний працівник за виконання
робіт на в и со ті. Наказ №4-10 від 01.03.2017р.
Пройшов навчання та перевірку знань на ІУ-у групу з електробезпеки до ЮООв
в ДП « Рівненський ЕТЦ» Управління Держпраці.
Посвідчення №625-21/а-17 від 27.02.2017р.
Пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці:
Закону України » Про охорону праці» та нормативно - правових актів до нього
Протокол №21/1 від 06.03.17р.
ДБН А.3.2.2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова
безпека в будівництві» .
- «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»,
- «Правил охорони праці
під час виконання робіт на висоті»
Протокол №21-6 від 27.02.2017р.
- « Правил будови та безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів»
Правил безпеки систем газопостачання України», та правил виконання газоне
безпечних робіт,
«Правил будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском»,
нормативних актів, що встановлюють вимоги до балонів,
Протокол №21-в від 02.03.17р.
- «Правил будови і безпечної експлуатації навантажувачів»
- «Правил охорони праці
під час вантажно-розвантажувальних робіт»
Протокол №21-ж від 02.03.17р.
Нестерчук Оксана Андріївна - інженер з охорони праці.
Пройшла навчання та перевірку знань на lV -y групу з електробезпеки до 1000 b в ДП
« Рівненський ЕТЦ» Управління Держпраці.
Посвідчення № 587-22/а-17 від 27.02.2017р.
Пройшла навчання та перевірку знань з питань охорони праці:
- Закону України » Про охорону праці» та нормативно - правових актів до нього
Протокол № 22 від 02.03.2017р.
- ДБН А.3.2.2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова
безпека в будівництві»
« Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»
«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті»
Протокол № 22-6 від 27.02.2017р.
« Правил безпеки систем газопостачання України» та правил виконання
газонебезпечних робіт,
«Правил будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском»,
нормативних актів, що встановлюють вимоги до балонів.
« Правил будови та безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів»
« Правил будови і безпечної експлуатації підйомників»
Протокол № 22-в від 02.03.2017р.
- «Правил будови і безпечної експлуатації навантажувачів»
«Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт»
Протокол № 22-ж від 02.03.2017р.
Відповідно до штатного розпису для виконання функцій служби охорони праці залучено
спеціаліста Нестерчук O.A.
Розроблено та затверджено наказом № 4- 1 від 01.03.2017р.:
Положення про систему управління охороною праці

-

Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони
праці
- Положення про службу охорони праці
Положення про порядок видачі та оформлення наряду - допуск
Положення про енергетичну службу
Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним
взуттям та іншими засобами індивідуального захисту
Положення про медичний огляд працівників, зайнятих на роботах з підвищеною
небезпекою
Наказом № 4-2 від 01.03.2017р. затверджено та введено в дію Інструкції з питань охорони
праці по спеціальностях та за видами робіт.
Наказом № 4-4 від 01.03.2017р. створено постійно діючу комісію для перевірки знань з
питань охорони праці.
Працівники, зайняті на роботах підвищеної небезпеки пройшли навчання й перевірку
знань з питань охорони праці.
Протоколи: № \, №2, №3, №4, №5, №6 від 15.03.2017р.
Запис про проведення інструктажів робиться в Журналах реєстрації інструктажів з
питань охорони праці.
Працівники, зайняті на роботах на висоті забезпечені засобами індивідуального за -хисту.
Запобіжні пояси випробувано в лабораторії ДП « Рівненський експертно-технічний
центр» Управління Д ерж праці. Протокол №370 від 08.06.2017року.
Дату огляду та випробувань зроблено в Журналі огляду та випробувань засобів захисту
08.06.2017року.
Нормативно-правовими актами забезпечені в повному обсязі.
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