
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства

з питань охорони праці

Відомості про роботодавця

Мале приватне підприємство — фірма “ Ямуна”_________________________________
(для ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи,
м. Рівне, вулиця Дворецька, 182_____код ЄДРПОУ 30352116 код КВЕД 10.84_______

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвищ е, ім 'я та по батькові керівника, номер 
Директор: Забужко Василь Олександрович тел./факс (03621-26-27-65 info@vamuna.ua
телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, м ісце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пош ти;

м. Рівне, вул. Дворецька, 182 ; вул. Дворецька, 93._______________________
місце виконання робіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відш кодування наслідків можливої шкоди немає_______________ :_____
(найменування страхової компанії,строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільног о аудиту з охорони праці не проводився_________
(дата проведення аудиту)

Я, Забужко Василь Олександрович_______________________________________________
(прізвище, ім 'я та  по батькові керівника ю ридичної особи або ф ізичної особи - підприємця) 
цією декларацією  підтвердж ую  відповідність матеріально-технічної бази та  умов праці 
вимогам законодавства з питань охорони праці та  промислової безпеки під час виконання 
таких робіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких маш ин, 
механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки:

роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метра_________________________________
(найменування виду робіт підвищ еної небезпеки та/або м аш ин, м еханізмів,

устатковання підвищ еної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатую ться (застосовуються) без отримання

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,
Кількість робочих місць, на яких існує шпик виникнення травм : 3_______ ___

на яких існує підвищ ений ризик виникнення травм, будівель
виробничі приміщений розташовані за адресою: м. Рівне, вул. Дворецька, 182 та 
м, Рівне, вул. Дворецька, 93____________________________________________________
і споруд (приміщ ень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості

mailto:info@vamuna.ua


Відповідальний за стан охорони праці в цілому по малому підприємству- фірмі_______
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог
“Ямуна”- директор Забужко Василь Олександрович, який пройшов навчання і_______

законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

перевірку знань з питань охорони прані в ДП “Рівненський експертно-технічний_____

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу

центр Держпраці” та має посвідчення № 4898-163-16 . Відповідальність за стан_______

з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, 

охорони прані, планування і виконання заходів, спрямованих на покращення умов і

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

безпеки праці на виробництві несе начальник виробництва Дзюра Сергій Улянович, 
який пройшов навчання і перевірку знань з питань охорони прані в ДГІ “Рівненський 
експертно-технічний центр Держпраиі” та мас посвідчення № 4056-132-16.____________

Створена служба охорони прані. Функції служби охорони праці, згідно наказу № 19-01/ 
0 2 - 2  ОП від 02 січня 2019 року покладено на Каштана Василя Миколайовича, який
пройшов навчання та перевірку знань Закону України “Про охорону прані” та_______
нормативних актів до нього в ДГІ “Рівненський експертно-технічний центр________ _
Держпраиі” посвідчення № 2455-75- 18; Правила охорони прані під час роботи з______
інструментом та пристроями. Правил охорони праці під час виконання робіт на______
висоті, ДБНА.3.2-2—2009 Система стандартів безпеки прані. Охорона прані і_________
промислова безпека в будівництві. Правил охорони прані піл час вантажно-__________
розвантажувальних робіт —  посвідчення № 2455-75/6 - 18.____________________________

Наказом № 19-02/ 25 -20 ОП на підприємстві призначені особи, відповідальні за стан
охорони прані, планування і виконання заходів, спрямованих на покращення умов і _
безпеки прані, за безпечне виконання робіт та експлуатацію обладнання, за__________
проведення вангажо-розвантажувальних робіт в структурному підрозділі. ________

Наказом № 19-01/ 02 -1  ОП затверджено Положення про систему управління________
охороною прані в МПП фірмі “Ямуна”.______________________________________________

Наказом № 19- 01/ 0 2 - 2  ОП затверджено Положення про службу охорони праці._______

Наказом № 19- 01/ 0 2 - 4  ОП затверджений перелік інструкцій з охорони прані, які
розроблені і введені в дію на підприємстві. В тому числі інструкція № 5 з охорони_____
праці при роботі на висоті._____________ ____________________________________________

Наказом № 19-01 / 0 2 - 6  ОП призначено відповідального за електрогосподарств о __
Королькова Сергія Серафимовича, який пройшов навчання і перевірку знань в ДІТ 
“Рівненський експертно-технічний центр Держпраці” та має 5 групу з електробезпеки 
посвідчення № 1840-57-18, а також з Правил охорони праці під час виконання робіт 
на висоті та має посвідчення № 2 2 4 8 - 7 9 / 6 - 1 6 . _____________________________ _____

Наказом № 19-01 / 0 2 - 7  ОП затверджено Положення про проведення навчання і______
перевірки знань з питань охорони праці працівників МПП фірми “Ямуна” та________
створено комісію з перевірки знань з питань охорони прані У складі:__________ _______
голова комісії — директор МПП фірма “ЯМУНА” Забужко В.О.; члени комісії—  __
начальник виробництва Дзюра С.У., інженер з охорони праці Каштан В . М , _______
Працівники підприємства проходять навчання і перевірку знань з питань охорони 
праці за інструкціями з охорони прані -  в наявності 15 протоколів засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони прані за 2018 рік ._________________________________



Наказом №19-02/26-21 ОП призначено відповідальних за організацію і безпечне_______
виконання робіт на висоті, а також видачу иаряд-допусків чи розпоряджень._________

Є в наявності та ведуться:___________________________________________________________

журнал реєстрації вступного інструктажу;___________________________________________

журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;____________

журнал реєстрації інструкцій з охорони прані на підприємстві;_______________________

журнал видачі інструкцій з охорони праці;________________________________________ '

журнал обліку робіт, що викопуються за нарядами і розпорядженнями;_______________

журнал реєстрації иаряд-допусків;___________________________________________________

журнал обліку та зберігання засобів захисту;_________________________________________

Працівники підприємства забезпечені спецодягом і засобами індивідуального захисту, 
згідно Норм видачі спецодягу та інших засобів індивідуального захисту у відповідності
до чинних нормативних актів: костюм (наиівкомбінезон, куртка), головний убір,______
футболка, куртка утеплена та иапівкомбінезон утеплений в зимовий період року,_____
респіратори, рукавиці, рукавички гумові, при роботах на висоті додатково-каска та
запобіжний пояс. Мале приватне підприємство — фірма “Ямуна” забезпечене________
нормативно-правовими документами._______________________________________________

На підприємстві проведена атестація робочих місць за умовами праці.________________

В.О. Забужко_____
(ініціали та прізвищ е)

обліку суб'єктів господарю вання у територіальному 
органі Держпраці _ ________________ 20___р. N ________________  .

Управління Держпраці у Рівненській області |
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