
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕСТІНВЕСТБУД»______
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

33009, м. Рівне, вул. Князя Володимира, буд. 112М, код ЄДРПОУ 36771058,________ __
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону. 

директор Шекель Леся Іванівна, тел./факс (0362) 63-60-63, e-mail: РР-УІВСфмкг.net:
телефаксу, адреса електронної пошти;

місце виконання робіт підвищеної небезпеки -  Об’єкти виконання робіт на території України. 
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: відсутня.
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: аудит з охорони праці 
не проводився.

Я, Шекель Леся Іванівна, 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 1,3м;
- роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, 
замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах);
- земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних 
комунікацій чи під водою.

Інші відомості: наказами по підприємству призначено посадових осіб, які відповідають за
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

дотримання вимог законодавтва з питань охорони праці та промислової безпеки: Панчук Василь
Васильович - головний інженер, Нідзельський Ігор Васильович_____ -  виконроб.

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

На пірпиємстві створено службу охорони праці. Функції служби охорони праці, згідно 
наказу по підприємству, покладно на головного інженера Панчука Василя Васильовича, який 
пройшов навчання та перевірку знань Закону України «Про охорону пуаиі» та нормативно
правових актів до нього.______________________________________________________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, 
експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально-технічної бази

навчально-методичного забезпечення)

На підприємстві розроблено, затверджено та введено в дію: «Положення про с.'пжбу 
охорони прані», «Положення про систему управління охороною пуаиі», «Положення про порядок 
проведення навчання і перевірку знань з питань ОП», «Положення про порядок видачі та 
затвердження наряд-допуску». «Положення про порядок проведення та норми безкоштовної 
видачі спецодягу, взуття та 313». Розроблені і затверджені інструкції з охорони праці.

Працівники підприємства забезпечені засобами індивідуального захисту: спецодягом, 
касками, запобіжними поясами, тощо.



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

На підприємстві створено комісію по перевірці знань працівників з питань охорони праці. 
Голова комісії: директор Шекель Л.І. Члени комісії: головний інженер Панчук В.В. та виконроб 
Нідзельський 1.1. Розроблено і затверджено «Перелік робіт, то 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», ДБН А. 3.2-2-2009 «Система стандартів та безпека праці. Охорона праці і промислова 
безпека в будівництві».

Працівники підприємства пройшли медичний огляд, забезпечені засобами захисту в 
достатній кількості.

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕСТІНВЕСТБУД» забезпечене нормативними актами, 
постітї&ТядНдв'шЬ'ється новими виданнями НПАОП.
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Д'е'гслараііїя зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці_______________ 20__р. № ____________________ .
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