
Д ЕК Л А РА Ц ІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця

Товариство з обмеженою відповідальністю фірма «Журавлина»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи.

34500, Рівненська обл., м.Сарни, вул.Варшавська, 9А, 13994640;
місцезнаходження, код згідно з ЄДРГІОУ,

Директор -  Полі гило Олег Володимирович
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

(03655) 3-37-51, 2-24-40, zhuravivna@sovva.com.ua
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

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: м.Сарни, вул.Варшавська, 9А
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

Приватне акціонерне товариство «Українська пожежно-страхова компанія», строк дії до 
07.02.2019 р., серія 1788 №1 від 31.01.2018р.________

(найменування страхової компанії, 
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

вересень 2018 рік
(дата проведення аудиту)

Я, Політило Олег Володимирович
(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 підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

кількість робочих місць -  3, з яких 3, на яких існує підвищений ризик виникнення травм
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель
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офісне та виробниче приміщення знаходиться за адресою: м.Сарни, вул.Варшавська, 9А
і споруд (приміщень), виробничих об’єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості
За дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки на 

підприємстві несуть відповідальність: Політало О.В. -  директор, посвідчення №4915-164-16 від 
11.01.17р., Ващик В.Д. -головний інженер, посвідчення № 2799-99-16 від 02.09.16р. №99, Антонюк 
Ю.В. -  інженер з охорони праці, посвідчення № 1632-59-16 від 20.05.16.

Відповідальним за безпечне виконання робіт на висоті призначено виконроба -  Магрело 
Віталія Вікторовича ( наказ № 46 від 07 грудня 2018 року ). який пройшов відповідне навчання та 
перевірку знань «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» протокол №180 від 
28.11.2018 року.

На підприємстві створена служба охорони праці, на основі Положення про службу охорони 
праці, яке затверджене 30.10.2018 р., згідно наказу № 40/18 від 30.10.201 8 року. Призначений 
інженер з охорони праці - Антонюк Ю.В., № 1632-59-16 від 20.05.16.
На основі Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, 
згідно наказу № 20/16 від 25.05.2016 року, створена комісія по перевірці знань з питань охорони 
праці, згідно наказу № 27/15 від 03.10.2015 року, членами якої є:

Політало О.В. -  директор, посвідчення №4915-164-16 від 11.01.17р.,
Ващик В.Д. -  головний інженер, посвідчення № 2799-99-16 від 02.09.16р.,
Антонюк Ю.В. -  інженер з ОП, посвідчення № 1632-59-16 від 20.05.16..
Огороднік О.М. -  енергетик, посвідчення №2800-99-16 від 02.09.16.

Створена комісія по перевірці знань з питань безпечного виконання робіт на висоті, згідно 
наказу № 48/18 від 07.12.2018 року, членами якої є:,

Ващик В.Д. -  головний інженер, посвідчення № 6053-334-18 від 26.11.2018 року, Антонюк 
Ю.В. -  інженер з ОП. посвідчення № 1632-59/6-16 від 17.05.16 року. Магрело В.В. -  виконроб, 
посвідчення № 6077-1 80-1 8 від 28.11.201 8 року.

Навчання та перевірка знань працівникам підприємства проводиться згідно затвердженого 
план-графіку проведення навчання та перевірки знань.

На підприємстві розроблені інструкції з охорони праці, в тому числі №80 -  інструкція з 
охорони праці під час виконання робіт на висоті. Проводяться інструктажі (вступний, первинний, 
повторний, позаплановий,’ цільовий) з реєстрацією в журналі, працівників забезпечено засобами 
індивідуального захисту, спецодягом, спецвзуттям у повному обсязі. Пояси запобіжні, каски, 
драбини використовують за призначенням, зберігають у технічно-справному стані та проводять їх 
технічне обслуговування, ремонт, а також експлуатаційні випробування відповідно до вимог 
нормативних актів. Наявна експлуатаційна документація, забезпечені нормативно-правова та 
матеріально-технічна база, розроблені тематичні плани та програми, переліки питань для перевірки 
знань, а також інша навчально-методична документація.

Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці.


