ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки
Відомості про роботодавця:
Приватне підприємство «Імпульсбуд», 33024, м. Рівне, вул. Соборна, 404А,
код ЄДРПОУ 41416412, ІПН 414164117160,
КБЕД 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель,
директор Берлет Павло Олександрович,
тел. 0362 40 10 54, моб. 098 825 10 54, e-mail: impulsgroup@ua.fm
Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки: Рівненська область.
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди - об'єктів
підвищеної небезпеки немає.
Я, директор ПП «Імпульсбуд» Берлет Павло Олександрович, цією декларацією
підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам
законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної
небезпеки
та/ або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування
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 ґрунту, з перекриття або робочого настилу та робіт, що виконуються за
допомогою
підйомних
і
підвісних
колисок,
механічних
підіймачів та будівельних підйомників. Кількість робочих місць 10, в тому числі 4 тих, на
яких існує підвищений ризик виникнення травм.
Інші відомості: На підприємстві створена служба охорони праці. (Наказ № 26 від
06.09.2017). Інженером з ОП призначено Грицюка Ігоря Сергійовича. Наказом № 25 створена
постійно діюча комісія для перевірки знань з питань ОП робітників у складі Берлета П. О.,
Грицюка І. С. та Перепелиці С. А., які пройшли навчання в Рівненському експертнотехнічному центрі на знання нормативних актів, Закону України «Про охорону праці»,
«Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», «Правил виконання
робіт на висоті», ДБНА.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і
промислова безпека в будівництві». Мають посвідчення № 2091-79-17,1472-58-17(б,в), 1483-5817(6,в). Наказом № 18 від 06.09.2017 затверджено перелік посадових та професійних
інструкцій з ОП. Робітники пройшли навчання з ОП, протокол перевірки знань № 3 від
11.10.2017. Наказами № 23 та 24 затверджено порядок допуску до виконання робіт підвищеної
небезпеки на висоті. Відповідальними особами з правом оформляти наряди-допуски
призначено Грицюка І. С. та Перепелицю С. А. Затверджено перелік робіт з підвищеною
небезпекою, положення про службу ОП, про порядок проведення навчання і перевірки знань
з питань ОП, про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним
взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, про систему управління охороною
праці. Створена комісія по випробовування риштувань, наявні риштування випробувані на
відповідність ДСТу Б В.2.8-47:2011 ДП «Рівненський науково-виробничий центр
стандартизації, метрології та сертифікації», протокол № 669 від 16.08.2017 р. Працівники
забезпечені спецо,
ми засобами індивідуального захисту. Протокол огляду та
випробування N<
Інський ЕТЦ». Підприємство забезпечене нормативноправовими актамт
Директор ПП «Імпульсбуд» Берлет П. О.
11.10.2017
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