
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Приватне підприємство -  фірма «КЛАСІК»Відомості про роботодавця ___
(хія ю ріш яної особи: найменування юридичної особи, 

Юридична адреса: 08132, Київська область. Києво-Святошинський район, м. Вишневе, 
вул.Чорновола. буд. 52. фактична адреса: 33024м.Рівне, вул.Соборна, буд.440-А

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,
код ЄДПРОУО -  30207826. Директор -  Щербатюк Сергій Анатолійович______________________

телефаксу, адреса електронної пошти;
тел. (050)3751918, Е-таіІ: klasikuaCcp.smail.com_____________________________________________

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, 
Місце виконання робіт підвищеної небезпеки -  Рівненська область. 
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 У ПП- фірми «КЛАСІК» відсутні___

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) 
об»єкти підвищеної небезпеки ________________________________

У ПП- фірми «КЛАСІК» відсутній договір страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди.

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

Аудит з охорони праці не проводився
(дата проведення аудиту)

Я, Щербатюк Сергій Анатолійович.
(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 експлуатації (застос)'вання) таких машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки:

технологічні транспортні засоби: Екскаватор-навантажувач JCB-3CX, № SLP3CXTS5E0953365,
дата виготовлення -  2005р країна походження -  Великобританія:___________________________

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,
вантажопідіймальні крани і машини: Автокран в/п 20т SISU AUTO LOKOMO 351 N5, № 25791,

дата виготовлення -  1996 р., країна походження -  Фінляндія:______________________________
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), 

колиски для підіймання працівників: Люлька підвісна Shenxi Hoist, № 612036, дата виготовлення -
2012 р.. країна походження -  Китай_____________________________________________________

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які
- Монтаж, домонтаж колисок для підіймання працівників_________________________________

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання, відповідного дозволу



Кількість робочих місць - 23, у т.ч. тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм -  9 місиь
кількість робочих місць, у тому числі тих,

ПП -  фірма «КЛАСІК» має адмінпримішення (4 кімнати загальною площею 180 м2)_________
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Наказами по підприємству від 07.01.20 р. №1,№2,№3,№4 призначено посадових осіб, 
які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань охорони праиі та

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають
промислової безпеки: Яндульський Юрій Анатолійович- начальник дільнииі (посвідчення з ОП№82- 

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;
19-11 від 05.06,19р.,№81/19 від 31.05.19р.), Менжеиес Юрій Ярославович -  виконроб (посвідчення з

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та
ОП№82-19-10 від 05.06.19d.M 81/18 від 31.05.19у.)_________________________________________

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту.
На підприємстві створено службу з охорони праці. Функції служби з охорони праці згідно наказу по 
підприємсту від 02.10.18 у. №31 покладено на заступника директора Менжереса Ярослава 
Юрійовича, який пройшов навчання та перевірку знань Закону України «Про охорону праці та 
нормативно-правових актів до нього (посвідчення з ОП №22-17-17 від 12.02.19 р.,№21/12 від 
12.02.19р.)_____________________________________________________________________________

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

У ПП-фірми «Класік» розроблено, затверджено та введено в дію: «Положення про службу охоони 
праці». «Положення про систему управління охороною праиі», «Положення про порядок проведення 
навчання і перевірку знань з питань ОП», «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 праиі

Па підприємстві ведуться: журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, 
журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праиі на робочому місці, журнал реєстрації ін
струкцій з охорони праиі на підприємстві, журнал обліку видачі інструкцій з охорони праиі на підп
риємстві. журнал обліку робіт, що виконуються за нарядами та розпорядженнями, оюурнал обліку 
та зберігання засобів захисту. Проводяться навчання, інструктажі та перевірка знань з питань 
охорони праиі

Па підприємстві створено комісію по перевірці знань працівників з питань охорони праиі. Голова 
комісії директор Шербатюк С.А. (посвідчення з ОП №82-19-09 від 05.06,19 р., №81/17 від 31.05.19 
р.) Члени комісії: начальник дільнииі Яндульський Ю.А. та виконроб Меноюерес Ю.Я. (номера посві
дчень з ОП вказано вшиє)

Розроблено і затверджено «Перелік робіт, що виконуються по наряд-допуску», «Перелік поса
дових осіб, які мають право видачі наряд-допусків». Призначені особи, відповідальні за проведення 
робіт на висоті та список працівників, які мають право виконувати роботи на висоті. Усі праців
ники внесені до списків, пройшли навчання і перевірку знань Закону України «Про охорону праиі» та 
нормативно-правових актів до нього, «Правил ОП під час роботи з інструментом та пристроями». 
«Правил охорони праиі під час виконання робіт на висоті». ДБП А,3.2-2-2009 «Система стандартів 
та безпека праиі. Охорона праиі і промислова безпека в будівництві»

Працівники підприємства пройшли медичний огляд та мають відповідну кваліфікацію.

Па підприємстві наявна та розроблена необхідна експлуатаційна документація: паспорта, інструк
ції з експлуатації технологічні карти на виконання робіт. Роботи підвищеної небезпеки проводять
ся за наряд-допусками



/  —  --------------------------------------------------------------------

УПрацівники підприємства забезпечені засобами індивідуального захисту: спеиодягом, касками, 
поясами запобіжними типу ПБ-1, страхуваїьншш канатами типу СК-1______________________ _

ПП-(Ьірма «Класік» має нормативно-правову та матеріально-технічну базу навчально-

(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці____________ _ 20__р. № ____________________ .

Управління Держпраці у Рівненській області |
З А Р Е Є С Т Р О В А Н О  !

За №у . У У в і д . (  -

Примітки: J Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки 
та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які 
через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це 
відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.


