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

Відомості про роботодавця-приватне підприємство «РІВНЕКОНДИЦІОНЕР»
м.Рівне вул.Дубенська 6-А
місце реєстрації : виконавчий комітет Рівненської міської ради
дата реєстрації 09.12.2010 №16081020000007455
юридичної особи,місце її державної реєстрації,код платника
ЕДРПОУ 37446692
КВЕД 43.22.
Податків згідно з ЄДРПОУ,код виду діяльності згідно з КВЕД
Директор Блищик Сергій Володимирович
Інформація про на явність договору страхування цивільної
відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування
наслідків можливої шкоди
Підприємство не належить до об’єктів підвищеної небезпеки.
Я,директор Блищик Сергій Володимирович
Цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної
бази та умов праці вимоги законодавства з питань охорони праці під
час виконання
таких робіт підвищеної небезпеки,а саме:
- ремонтні,монтажні,будівельні та інші роботи,що виконуються на
висоті, понад 1,3 метра,крім робіт верхолазних та скелелаз них,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 відповідних дозволів.
Кількість робочих місць-2

(

Інші відомості:
Управління охорони праці здійснює директор-Блищик Сергій
Володимирович,якій пройшов навчання та перевірку знань Закону
України «Про охорону праці в ДП Рівненській експертно-технічний
центр» протокол №63 від 27.05.2016року посвідчення №1803-63-16
Наказ №4-ОП від26 квітня 2017р.створена постійно-діюча комісія
по перевірці знань з питань охорони праці у працівників приватного
підприємства.
Голова комісії:Блищик С.В-директор приватного підприємства.
Члени комісії-Блищик В.В-інженер з охорони праці,Савчук О.Авиконроб.
пройшли навчання і перевірку знань вимог Закону України «Про
охорону праці «в ДП «РЕТЦ»протокол №63 від 27.05.2016року
посвідчення №1803-63-16;протокол №116 від 30.10. 2016 року
посвідчення №3826-116-15;протокол №48 від 07.04.2017року
посвідчення№ 1200-48-17.
Наказом № 28 від 31.10.2015р. створена служба охорони праці по
приватному підприємстві, функції служби охорони праці виконує
інженер з охорони праці Блищик В.В., який пройшов навчання і
перевірку знань з питань охорони праці Закону України «Про
охорону праці «в ДП»РЕТЦ» протокол № 116 від 30.10.2015р.,
посвідчення №3 826-116-15;
Наказом № 17від26.042017. призначено відповідальну особу виконроба Савчука О.А, за роботи, які виконують з підвищеною
небезпекою в тому числі робіт на висоті понад 1,3 метра.Пройшов
навчання і виявив потрібні знання «Правила охорони праці під час
виконання робіт на висоті»протокол від 20.04.2017 №56.посвідчення
№1448-56-17
Протокол №11 - засідання комісії з перевірки знань з питань
охорони,праці від 27.04.2017 року всім працівникам приватного
підприємства проведено перевірку знань з питань охорони праці за
професіями по видах робіт та відповідних Правил.

Наказом № П-15 від 13 травня 2016 р затверджені і введені в дію
інструкції з охорони праці по професіям та видам робіт.
Працівники підприємства забезпечені розробленим та
затвердженими в установленому порядку посадовими інструкціями,
інструкціями по професіях , виробничими інструкціями та по видах
робіт, які видані на руки під розписку.
Працівники приватного підприємства забезпечені справними
приладами, пристроями, інструментом, спецодягом, засобами
індивідуального захисту.
Останні протоколи: протокол виміру опору ізоляції
електроінструменту № ПВ-2561/16 від 06.12.2016 року. Протокол
огляду та випробування засобів захисту «каски,лямкові
пояси,драбини» № 292 від 28.11. 2016року, протокол випробування
діелектричних засобів захисту № ПВ-2560/16 від 06.12.2016р.
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «РІВНЕ-КОНДИЦЮНЕР» має
виробничу базу, яке відповідає вимогам ГСТУ 36.1-009-99.
Приватне підприємство забезпечене нормативно-правовою та
матеріально-технічною базою, а також має навчально-методичне
забезпечення.
Директор ПП «РІВНЕ-КОНДИЦЮНЕР»_____ Блищик С.В.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів
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