
ДЕКЛАРАЦIЯ
вiдповiдностi матерiально-технiчноТ бази вимогам

законодавства з питань охорони працi

Вiдомостi про роботодавця:
(ёля юрuduчноi особu: найме нування юрudччноi' особu,

у -35]

Тел - (0363б .пеt
номер mелефону, tпелефаксу, adpeca елекmронноi' пошmu;

74it вuкон
dля фiзuчноi' особu - пidпрuсtltця: прiзвutце, i.м'я mа по бапiковi,

серlя l номер паспорmа, кuм i колu вudанuй, мiсце просrсuвання, номер облiковоi'карпкч n o."u*o поdайБ

номер пелефону, пелефаксу, аdреса елекmронноi' поulпu;

мiсце вuконання робim пidвuщеноi'небезпекu mа/або експлуаmацit (засmосування) MautuH, механiзмiв, усmаmкування пidвutценоi небезпекu)

Iнформацiя прО наявнiстЬ договорУ страхування цивiльнОi вiдповiдальностi перед третiми
особаri4и стосовно вiдшкодування наслiдкiв можливоi шкоди :

(найменування слпраховоi'компаНii|, сmрру )iY gцоаховоzо полiсу, номер i dапа йоzо вudачi)
Iнформацiя про проведення добровiльного аудиту з охорони працi:

(dаmа провеdення ауdumу)

я, йduч Сеоziй
(прiзвtлце, iлl'я па по баmьковi KepiBHuKa tорudччноi' особu або фiзччноi' особч - пidпрuемця)

цiею декларацiею пiдтверджую вiдповiднiсть матерiально-технiчноi бази та умов працi вимогам
законодавства з питань охорони працi та промисловоi безпеки пiд час виконання таких робiт
пiдвищеноi небезпеки та/або експлуатацii (застосування) таких машин, механiзмiв, устат;овання
пiдвищеноi небезпеки:

номер парmii', dqпа вuzоmовлення, KpaiHa поХоdэюення, якi вuконуюmьСя па/абО експлуапуюmьСя без оmрчлrання вidповidноzо dозволу,

Кiлькiс чuслi muх, на якuх icHve пidвuцленuЙ рuзuк вuнuкнення
кiлькiсmь робочuх мiсць, у mому чuслi muх, на якuх icHye пidвutценuй рuзuк вuнuкнення mравм, буdiвель i споруd

(найменування вuф робiп пidвutценоi'небезпекч mа/або MautuH, механiзмiв, усmаmкування пidвutценоi'небезпей, muп або марка (за наявносmi),

i - 4 л,tiс Jvtac офiснi
( прttмiulень), вuробнuчuх o6'eKmiB (цехiв, diльнuць, спрукmурнuх пidрозdiлiв)

ю 270м.

Iншi вiдомостi:
ня З ИUИаНЬ оХ, oBoi'

(прiзвutце, iлt'я па по баmьковi осiб, якi вidповidаюmь за dоmрuлtання BtlMoz законоdавсmва з пumань oxopoHu працi па промuсловоi'безпекu;

: Найduч Сеоziй П, 'посвidчення М 780-24-]8, ./\

iim (посвidчення NЬ 78]-24-
5]-2в-]8,

mалl

,наявнiсmю слуасбu охоронч працi, iнспрукцiй про провеdення нав|!ання mа

цQ пidпрuеу4сmву Bid 03.01,2019р. NЬ ]-ОП поклаdено на

знань ч PiBH

ноРмапuвно-правовоi mа маmерiально-mехнi,tноi' базu навчально-меmоduчноzо забезпечення)

Вimал

на пidпрuемсmвi сmворено слу?tсбу охоронu працi. Функuii' слуасбu охоOонu пDаui. зzidно

наdання dомеduчноi dополлоzu поmерпiлuпt, zizieHu працi mа елекmробезпекu, кПравuл охоронu
працi пid час робоmu з iнсmрулленmом mа прuсmрояtпuлl, кПравuл охоlэонu праui пid час



вuконання робim на вuсоmi, ДБНД.3.2-2-2Q09 кСuсmема сmанdарmiв безпекu праui, Охорона

працi i промuслова безпека в буdiвнuцmвi>, проmоколu Ng 24 Bid 02.03.2QI8 mа N9 2В/] Bid

1а.В.201S fuосвidченн
У ПП <Захid Проллбуdсервiс> розроблено, заmверdэtсено mа ввеdено в diю: llПолоэtсення про

слvэrcбу oxopoHu працi>, кПоложен!-tя про сuсmел,tу упlэавлiння охороною (tpaцill, ttПолосюення про

поряdок провеdення навчання i перевiоку знань з пumань ОП>, кПолоэlсення про поояdок

вuконання робim пidвuulеноt небезпекu по ПЦ кЗахid Проллбуdсервiс>l <<Мiнiлlальнi вulvtоzu

безпекu i охоронu зdоров'я прu BukopucmaHHi працiвнuкаtчtu засобiв iнduвidуальноzо захuсmу на

роаочоwtу лцiсцi>, по
Розробленi i заmверOженi iнсmрукцit з охоронu праui,

На пidпtluемсmвi наказол4 Ng 02-оп вid 03.0].20]9р, сmворено кол|iсiю по перевiрui знань

прqцiвнuкiв з пцmань охоронu поаui. Голова Koцicii: duоекmор Найёuч С.П. l,кuЙ пройu,tов

навчання mа перевiоку знань у Рiвненськол,ry екqперmно-mехнiчному ценmрi iз Закону Украiнu

кпоо охорону праui> mа ноомаmuвно - правовuх akmiB dо Hbozo, наdання dол,lеduчноi dополl.оzu

поmерпiлuл,t, zizieHu праui mа елекmробезпекu, кПравuл oxopoHu праui пid час робоmu з

iнсmрул,rенmолl mа прuсmроFпtu>, <Правuл oxopoHu праui пid час вuконання робim на вuсоmi,

ДБНД.3.2-2-2009 кСuсmема сmанdарmiв б9зпекu працi. Охорона працi i пропtuслова безпека в

буdiвнuumвi>, проmоколu Ng 24 Bid 02.03.20]8 mа М 28/] вid 14.,03.20]8 (посв!dчення N9 780-24-

18, Ns 95]-2B-18,1.
Навчання. перевiрка знань mа iнсmрукmажi з пumань охоронu поаui зdiйснююmься зzidНО

вuллоz Полоэюення про поряdок провеdення навчання i перевiрку знань з пumань охоронu праui,

П р о zp амu пер в uнн о z о (р о в m ор н о z о \ i,H с mtэу кr:п ажу.
. На пiQпрuемсmвi веdуmься: эtсурнал рессmраuit всmvпноzо iнсmрукmаэюу з пul|lань охоронu

працi, эtс.чрнал рессmраuii' iнсmрукmажiв з пumань охоронu працi на робочоtиу мiсцi, гltсурнал

реесmрацi| iнсmрукuiй з охоронu працi на пiёпрuемсmвi, асурнал облiцу вudачi iнсmрукцiй з

о""ра" праut на 
"tdпр,

розпоряduсення.л,tu, uсурнал обрiку mа зберizання засобiв захuсmу,

розроOлено t заmвео
iосаiовuх осiб, якi лцаюmь право вudачi наряd-dопускiв>. Наказолll по пidпрuемсmВУ особОЮ,

вidповidальноtо за dоmрuлцання вuл,tоz законоdавсmва з пumань oxopoHu працi mа проtиuсловоt

безпекu прu BukoHaHHi верхолазнuх робim прuзначено вuконроба Неtиоловську О.в,

Праuiвнuкu пidпрuемсmва забезпеченi засобалtu iнduвidуальноzо mа колекmuвноzо захuсmу вid

паdiння праuiвнuкiв з вuсоmu (поясu запобiжнi, каскu, оzороdження, знакu безпекu\ в

dосmаmнiй кiлькосmi.
ПП кЗахid Проллбуdсервiс> л,tае норллаmuвно-правовч mа маmерiально-mехнiчнУ баЗУ

С.П.Найдич

.Щекларацiя зареестрована
органi ,Щержпрацi((>

20 oi|1,1o.

у журналi облiку суб'ектiв господарювання у територiальному

p.N20

I У"р-


