
ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази вимогам 
законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця: Товариство з обмеженою відповідальністю «ЄВРОБУД-М»_____
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

33024, Рівненська обл, м. Рівне, вул. Соборна, будинок 440-А, код ЄДРПОУО - 37771834_______
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону,

Директор Шербатюк Сергій Анатолійович, тел. (0362) 64-18-71, E-mail: evrobudm(a),gmail.com
телефаксу, адреса електронної пошти;

Місив виконання робіт підвищеної небезпеки -  Об’єкти виконання робіт на території України
для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім’я та по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, 

місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер телефону,

телефаксу, адреса електронної пошти; місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації

(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами 
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:

У ТОВ «ЄВРОБУД-М» відсутні об’єкти підвищеної небезпеки, працівники підприємства застра-
(найменування страхової компанії,

ховані у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробнштві відповідно до За-
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

кону України «Про Загальнообов’язкове соціальне страхування від нещасних випадків на 
виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:

Аудит з охорони праці не проводився ______
(дата проведення аудиту)

Я, Щербатюк Сергій Анатолійович,_________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи — підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт 
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки: - Роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метра;______

(найменування виду робіт

- Роботи верхолазні;__________________________________ ________________________ ______
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

- Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних
комунікапиій',_________________________________________________________ _________ __

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

- Роботи в діючих електроустановках напругою понад ІОООв; _______
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

- Зварювальні роботи_______________________________________________________________
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

Кількість робочих місць, у т. ч. тих на яких існує підвищений ризик виникнення травм -  8 місць
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)



Інші відомості: Наказами по підприємству призначено посадових осіб, які відповідають за дотуи-
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають

мання вимог законодавства з питань охорони пуаиі та промислової безпеки: Менжерес Ярослав
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Юрійович -  заступник директора, Мензісерес Юрій Ярославович -  виконроб, Мінько Анатолій
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

Михайлович -  майсте БМР
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,
На підприємстві створено слузюбу охорони праці. Функції служби охорони прані, згідно

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)
наказу по підприємству, покладено на інженера з охорони праці Вороб’я Валерія Михайловича, 
який пройшов навчання та перевірку знань Закону України «Про охорону праці» та нормативно- 
правових актів до нього.

У ТОВ «Євробуд-М» розроблено, затверджено та введено в дію: «Положення про службу 
охорони праці», «Положення про систему управління охороною праці», «Положення про порядок 
проведення навчання і перевірку знань з питань ОП», «Положення про порядок видачі та 
затвердзісення наряд-допуску», «Положення про порядок проведення та норми безкоштовної 
видачі спецодягу, взуття та 313». Розроблені і затверджені інструкції з охорони праці

Працівники товариства забезпечені засобами індивідуального захисту: спецодягом, касками, 
поясами запобізісними.

На підприємстві ведуться: зісурнал реєстрації вступного інструктазісу з питань охорони 
праці, журнал реєстрації інструктазісів з питань охорони праці на робочому місці, журнал 
реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві, зісурнал обліку видачі інструкцій з охорони 
праці на підприємстві, зісурнал обліку робіни то виконуються за нарядами та розпорядженнями, 
зісурнал обліку та зберігання засобів захисту.

На підприємстві створено комісію по перевірці знань працівників з питань охорони праці. 
Голова комісії директор Щербатюк С.А. Члени комісії: заступник директора Мензісерес Я.Ю. 
та інженер з охорони праці Воробей В.М. Розроблено і затвердзісено «Перелік робіт, що 
виконуються по наряд-допуску», «Перелік посадових осіб, які мають право видачі наряд- 
допусків». Призначені особи, відповідальні за проведення робіт на висоті та список працівників, 
які мають право виконувати роботи на висоті. Усі працівники внесені до списків, пройшли 
навчання і перевірку знань Закону України «Про охорону праці» та нормативно-правових актів до 
нього, «Правил ОП під час роботи з інструментом та пристроями», «Правил охорони праці під 
час виконання робіт на висоті», REH А,3.2-2-2009 «Система стандартів та безпека праці. 
Охорона праці і промислова безпека в будівництві»

Працівники підприємства пройшли медичний огляд.
Працівники підприємства забезпечені засобами захисту в достатній кількості.
ТОВ «Євробуд-М» забезпечене нормативними актами, постійно поповнюється

Щербатюк С.А.
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі 
територіальному органі Держпраці 
№

обліку суб’єктів господарювання у
___ _________________  2 0 _  р.

І Управління Держпраці у Рівненській обддсл , 
ЗАРЕЄСТРОВАНО і


