
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони прані

Відомості про роботодавця: ПРИВА ТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕСТІНВЕСТБУД»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

33023, м. Рівне, вул. Клнма Савури, / 4-А, код ЄДРПОУ 36771058, директор Шекель Леся Іванівна,
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

тел./факс (0362) 63-60-63, e-mail: РР-VIB(a),ukr.net________________________________________
телефаксу, адреса електронної пошти;

місце 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: відсутня. _____ __________

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: аудит з охорони праиі не
провадився.

Я, Шекель Леся Іванівна, ■ ■ ■ ■
(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:

- роботы, що виконуються на висоті понад 1,3м; _______ • _________
(найменування виду робіт

- роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах); ____________ ______=______ _
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

- іемляиі роботи, то виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій;
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

- роботи в діючих електроустановкахнапругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої час пилцн
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

• роботи верхолазні,
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

- обстеження, ремонт і чищення димарів, повітроводів;
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

- зварювальні роботи.__________ - _________ _____ ___________________  _______
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

Кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм -  3.
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)



Офісних приміщень -  2; складське приміщення (цех) -  1.
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 праці та промислової безпеки і за виконання 

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; 
заявлених робіт: Панчук Василь Васильович -  головний інженер, Юрчук Михайло Олександрович -

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та 
інженер з охорони праці, ІІідзельський Ігор Васильович -  виконроб, які пройшли навчання і перевірку 

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, 
знань Закону України «Про охорону праці» та нормативно правових актів до нього.

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)
На пірпиємстві створено службу охорони праці. Функції служби охорони праці, згідно 

наказу по підприємству, покладно на інженера з охорони праці Юрчука Михайла Олександровича.
На підприємстві 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 охорони праці», «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, 
спецвзуттям. запобіжними поясами, страхувальним обладнанням, засобами захисту органанів 
дихання, захисними окулярами, масками зварювальника, крагами, протишумовими навушниками, 
захисними рукавицями.

Па піОприємстві веОуться: 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, що виконуються за нарядами та розпорядженнями, журнал 
обліку та зберігання засобів захисту.

Па підприємстві створено комісію по перевірці знань працівників з питань охорони праці. 
Голова комісії директор Шекель Леся Іванівна, члени комісії: головний інженер Панчук В. В . 
виконроб Нідзельський 1.1, та інженер з охорони праці Юрчук М.О. Розроблені інструкції з охорони 
праці по професіям і видам робіт, проводяться навчання та інструктажі з питань охорони праці.

Відповідальним за організацію і безпечне виконання робіт на висоті, верхолазних робіт, 
зварювальних робіт, земляних робіт, робіт в діючих електроустановках, робіт по обстеженню, 
ремонту, чищення димарів та повітроводів, робіт у  траншеях, котлованах і т.д. призначено 
головного інженера Панчука В. В. Комісія по перевірці знань з питань охорони праці провела 
навчання і перевірку знань працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки.

Працівники підприємства пройшли медичний огляд.
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕСТІНВЕСТБУД» забезпечене нормативно-правовими актами 

з питань охорони праці, в тому числі необхідних для виконання заявлених в Декларації робіт.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці _ - '' • - 20__р. № ____ ________ ■" ~ .


