
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

ВІДОМОСТІ про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «СТИЛЬ-ДЕКОР»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

33028, м Рівне, вул Гетьмана Мазепи, 4а/ба офіс 303, код ЄДРПОУ 22579791, Директор Мельник Ігор 
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону,

Дмитрович, тел (0362) 460216, е-таіІ:ліу122579791 _________________________________________________
телефаксу, адреса електронної пошти;

Місце виконання робіт підвищеної небезпеки -  о б ’єкти виконання робіт на території Рівненської області

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 пат
«Страхова компанія «ПРОВІДНА», Договір добровільного страхування цивільної відповідальності суб’єктів

(найменування страх'ової компанії,

господарської діяльності перед третіми особами №  15/150448/1809/18 від 04 червня 2018 року по 04,0б.19р
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці__

Аудит з охорони праиі не проводився______ __________ ______________________________________________
(дата проведення аудиту)

Я , Мельник Ігор Дмитрович_______________________________ __________________________________
(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.
- Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому 

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

просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах).________________________________________
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

-Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій 
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих.
-Зварювальні роботи_____________________________________________________________________________

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель 
- Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти.



і споруд (приміщень), виробничих об’єктів
Кількість робочих місиь, у т. ч. тих на яких і с н у є  підвищений ризик виникнення травм - З

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

ІНШІ ВІДОМОСТІ Наказами по підприємству призначено посадових осіб, які відповідають за 
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають

Дотримання вимог законодавства з питань охорони праиі та промислової безпеки та завиконання 
заявлених робіт'. Мельник Ігор

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;
Дмитрович — директор, Кулініч Василь Васильович, головний інженер, Скачкова Ірина Анатоліївна.

наявністю служби охорони праці, інструкцій, інформації про проведення навчання та 
інженер з охорони праці, які пройшли навчання та перевірку знань ЗУ «Про охорону праці» та нормативно 
правових актів до нього

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,
На підприємстві створено службу охорони праиі. Ф у н к ц і ї  служби охорони праиі. згідго наказу по 

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення) 
підприємству, покладено на інженера з охорони праиі Скачкову Ірину Анатоліївну.
У ТзОВ «СТИЛЬ-ДЕКОР» розроблено, затверджено та введено в дію «Положення про службу охорони 

праиі». «Положення про систему управління охороною праці», «Положення про порядок проведення 
навчання та перевірку знань з питань охорони праиі». «Положення про порядок видачі та оформлення 
нарядів-допусків», розроблені та затверджені інструкції з охорони праиі
_______ Праиівники товариства забезпечені засобами індивідуального захисту: спецодягом, касками.
запобіжними поясами
________Товариством ведуться журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праиі.
журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праиі журнал обліку робіт, що виконуються за 
нарядами та розпорядженнями, журнал обліку та зберігання засобів захисту ,
_______ Па підприємстві створено комісію по перевірні знань працівників з питань охорони праиі. Голова
комісії директор Мельник Ігор Дмитрович, Члени комісії — головний інженер Кулініч Василь Васильович, 
інженер з охорони праиі Скачкова Ірина Анатоліївна. Розроблені інструкції з охорони праці по професіям і 
видам робіт, проводяться інструктажі з охорони праиі.
_______ Відповідальним за організацію і безпечне виконання робіт на висоті, зварювальних робіт, земляних
робіт, робіт у траншеях, котлованах і т.д. призначено головного інженера Кулініча В.В. Комісія з 
перевірки знань з питань охорони праиі провела навчання і перевірку знань працівників, які виконують 
роботи підвищеної небезпеки

Праиівники підприємства пройшли медичний огляд.
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(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у
територіальному органі Держпраці ___ _______________ 20__ р.
№ . ~ ~

Управління Держпраці у  Рівненській області |
ЗАРЕЄСТРОВАНО
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(посада, підпис)


