
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони

праці
Відомості про роботодавця __ _____ Товариство___з о б меженою відповідальністю “Будівель
компанія’’Спеціапізоване управління-39” ТОВ "БК"СУ-39 "_______ _______________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

м. Рівне, вул. Млинівська, 24 ЄДРПОУ 40443212, директор Ляіиук Володимир Григорович,

тел.:(+380 67 362 7088) ,  E-mail: Lyashukbksu39(aismail.com
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, 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;
Об’єкти будівництва на території Рівненської облас ті______________________________

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особам

стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди відсу тній___________________________________
(найменування страхової компанії,

---------------------------------------------------------------------------- —  - ............................  — -   ............  ...................................................  ■ ■ ..................... ........

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці_______ не проводився
(дата проведення аудиту)

Я._____Ляшук Володимир Григорович____________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця) 

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогаг 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищене 
небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищене 
небезпеки:
_  - роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метра:

(найменування виду робіт
- експлуатація ковальсько-пресового устаткування (вальці трьохвалкові, и2220а, 1988 року

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,_
виготовленн, країна виробник СССР, м. Тираспіль).

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

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання
Кількість робочих місць 48, з них на 26 існує підвищений ризик виникнення травм.._________ ___

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,
В склад Товариства входять 7 структурних підрозділів -  адміністрація, відділ постачання, виуобннчо-

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель
технічний відділ, відділ головного механіка, виробнича дільниця, дільниця по виготовленню металевих

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів
конструкцій. Працівники виконують роботи підвищеної небезпеки на підприємстві за адресою: м. Рівне, 
вул. Млинівська. 24

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)
нші відомості Директор Ляшук Володимир Григорович відповідальний за

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають



дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, пройшов навчання 
ТОВ “НВФ"Оазис Технолоджі" і перевірку знань Законів, правил та норм з охорони праиі посвідченн 
№184-9-19 від 14. Об.2019р..

за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;
Наказом від 17 червня 2016 року №8- 011 виконання функцій служби охорони праці покладено на

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та
інженера з охорони праиі Дем 'янчук Т.М. ________ _________

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,
В наявності інструкції з охорони праиі: для працівників, шо виконують роботи на висоті та верхолазні 
№25-011: по використанню спеціальних страхувальних засобів і засобів індивідуального та колективного 
захисту під час виконання робіт на висоті та верхолазних робіт №26-ОП; інструкція для особи, яка 
виконує роботи на вальцях листогибочних №66 ОП та ін.

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)
Засоби захисту під час виконання робіт на висоті -  пояса лячкові та стропа в наявності оглянут 

та випробувані 28.05.2019р. ДП "Рівненським експертно-технічним центром. Держпраці ” протокол 
№290

Наказом № 304-ОП від 31.08.2018р. сворена постійно діюча комісія з перевірки знань з питань 
охорони праиі в складі: Голова комісії: Сікорський М.Д. - головний інженер, члени комісії: Метелюк В.Б
-  заступник директора, Дем’янчук Т.М. -  інженер з охорони праиі.
Посадові особи пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці в ДП “Рівненський 
експертно-технічний центр" та ТОВ "НВЦ"Оазис Технолоджі”'.Закон України "Про охорону праці” т> 
нормативи о-прав о eux актів до нього, “Правил охорони праиі під час експлуатації в/п кранів”, "Правил 
охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт ", ”Мінімальних вимог з охорони праці на 
тимчасових або мобільних будівельних майданчиках” ” Правил охорони праці під час роботи з 
інструментом, та пристроями " , "Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті", ДБН А. 3.2- 
2-2009 "Система стандартів безпеки праці. Охорони праці в будівництві” , “Правил ОП на 
автомобільному транспорті "та ін. : Сікорський М.Д -  головний інженер - посвідчення №5179-156-18 вь 
25.10.2018p, заступник директора Метелюк В.В. посвідчення №187-9-19 віс) 14.06.019р., інженер з 
охорони праці Дем 'янчук Т.М. -  посвідчення №180-9-19 від 14.06.19р.

Працівники товариства (робітники) пройшли навчання і перевірку знань з питань охорони праиі t 
комісії з перевірки знань з питань охорони праиі в товаристві (протоколи № 1 -37) в 2019 
році

З працівниками підприємства проводяться інструктажі з охорони праці (вступні, первинні, 
повторні, цільові).

Працівники товариства забезпечені наступними засобами індивідуального захисту: спецодягом, 
спецвзуттям, рукавицями, головними уборами, касками будівельними . запобіжи іти поясами.

В наявності: Положення про систему управління охороною праиі: Положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з охорони праці працівників; Програма вступного інструктажу: 
Журнал вступного інструктаж:1: Журнал інструктажів на робочому місці: Журнал реєстрації 
інструкцій з охорони праці: Журнал обліку та зберігання засобів захисту, Журнал реєстрації наряд- 
допусків; Журнал обліку та огляду такелажних засобів, механізмів та пристроїв: Перелік робіт, які 
виконуються за наряд-допусками.

Нормативно-правова, матеріально-технічна та навчально-методична база відповідає вимога:

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному оргат 
Держпраці_______________ 20 _  р. № ____________________ .

УправліннТ^ДержпрацГуРівненській області 
З А Р Е Є С Т Р О В А Н О

За № J&7 . від, _ 20 j p  '

.


