
ДЕКЛЛРЛЦIЯ
вiдповiдностi матерiально-технiчноi бази

вимогам законодавства з питань охорони працi

вiдомостi про роботодавця: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
кОЛ-ВIВА КОМГIАНI), З440З, PiBHeHcbKa область, MicTo Вараш, Мiкрорайон
ВАРАШ, будинок 24, корпус А, квартира 56,З5З12, код згiдно з еЩРПОУ:42022372,
КВЕЩ: 47.|9- Iншi види роздрiбноi торгiвлi в неспецiалiзованих маг€винах;
,Щиректор- Пилипенко Олександр евгенович, телефон: 096 44236З2, мiсце
виконання робiт - вiдповiдно до укладених договорiв на територii УкраiЪи.

Iнформацiя про наявнiсть договору страхування цивiльноi вiдповiдальностi
перед третiми особами стосовно вiдшкодування наслiдкiв можливоi шкоди: договiр
страхування цивiльноТ вiдповiдалъностi . перед. третiми особами стосовно
вiдшкодування наслiдкiв можливоi шкоди вiдсутнiй.

_ Iнформацiя про проведення. добровiльною. аудиту з охорони працi:
добровiльний аудит з охорони працi на пiдприсмствi не проводився.

Я, Пилипенко Олександр евгенович, цiею декларацiею пiдтверджую
вiдповiднiсть матерiально-технiчноi бжи та умов працi вимогам законодавства з
питань охорони працi та промисловоi безпеки пiд час виконаннrI таких робiт
пiдвищеноi небезпекитаlабо експлуатацii (застосування) таких машин, механiзмiв,
устаткування пiдвищеноi небезпеки :

Роботи, що викончються на висотi понад 1.3 метра.
Ki;rbKicTb робочих мiсць-5, в тому числi тих, на яких icHye пiдвищений ризик

виникнення травм - 5.
кiлькiсть будiвель i споруд (примiщень):

корпус загальною площею 60 м.кв., розташований
Адмiнiстративно-виробничий
за адресою: PiBHeHcbKa обл.,

Володимирецький р-н, с. Стара Рафалiвка, вул. Майдан Незалежностi, 16.
rншi вiдомостi:
На пiдприемствi створено службу охорони працi та призначено iнженером з

охорони працi - Гоч Андрiя МиколаЙовича, якиЙ проЙшов навчання та перевiрщу
знань в ТОВ <Оазис Технолоджi> законодавчих aKTiB з охорони працi, надання
домедичноI допомоги потерпiлим, гiгiени працi та електробезпеки (протокол Ns 26
вiд 1|.06.2020 роц, посвiдчення Ns 492-26-20), ,,Правил з охорони працi пiд час
виконання робiт на висотi", "Правил охорони працi пiд час роботи з iHcTpyMeHToM
та пристроями", ДБFIА 3.2-2-2-2009 <<Система стандартiв безпеки працi i
промислова безпека в будiвництвi>>, Правил безпеки систем гz}зопостачання, Правил
охорони працi пiд час експлуатацiТ обладнання, що працюе пiд тиском, Правил
охорони працi на автотранспортi, Правил охорони працi пiд час вантажо-
розвантажув€tльних робiт (протокол j\Гs 26-б вiд 11 .06.2020 року, посвiдчення М 492-
26-б-20 ), ,, Правила охорони працi пiд час експлуатацii навантажувачiв, Типовоi



ВiдповiдЕ}льними за дотримання вимог законодавства з питань охорони працi
та промисловоi безпеки являються:

Пилипенко Олександр евгенович, директор, голова постiйно-дiючоi KoMicii з
перевiрки знань з питанъ охорони працi, який пройшов навчання та перевiрку знань
в ТОВ <Оазис Технолоджi> законодавчих aKTiB з охорони працi, надання
домедичноi допомоги потерпiлим, гiгiени працi та електробезпеки (протокол J\b 49
вiд 09.10.2020 року, посвiдчення Jф |049-49-20), ,,Правил з охорони працi пiд час
виконання робiт на висотi", "Правил охорони працi пiд час роботи з iHcTpyMeHToM
та пристроями", ДБНА З.2-2-2-2009 <<Система стандартiв безпеки працi i
промислова безпека в будiвництвi>, Правил безпеки систем г€lзопостачання, Правил
охорони працi пiд час експлуатацii обладнання, що працюе пiд тиском, Правил
охорони працi на автотранспортi, Правил охорони працi пiд час вантажо-
розвантажувалъних робiт (протокол J\Гs 49-б вiд 09.10.2020 ро*у, посвiдчення ЛЬ
|049-49-6-20 ),,,Правил охорони працi пiд час експлуатацii вантажопiдiймальних
машин, пiдiймальних пристроiЪ i вiдповiдного обладнання, Мiнiмальнi вимоги з
охорони працi на тимчасових або мобiльних будiвельних маЙданчиках, Правила
охорони працi пiд час експлуатацii навантажувачiв.( протокол },lb 49-в вiд 09.10.2020
роц, посвiдчення }l! 1049-49-в-20).

Ткач BiKTop Миколайович, головний iнженер, який пройшов навчання та
перевiрку знань в ТОВ <Оазис Технолоджi>> законодавчих aKTiB з охорони працi,
наДання домедичноi допомоги потерпiлим, гiгiени працi та електробезпеки
(протокол J\Ъ 49 вiд 09.10.2020 роц, посвiдчення }lb 1049-49-20), ,,Правил з охорони
працi пiд час виконаннrI робiт на висотi", "Правил охорони працi пiд час роботи з
iHcTpyMeHToM та пристроями", ДБНА З.2-2-2-2009 кСистема стандартiв безпеки
працi i промислова безпека в будiвництвi>>, Правил безпеки систем газопостачання,
Правил охорони працi пiд час експлуатацiТ обладнання, що працюе пiд тиском,
Правил охорони працi на автотранспортi, Правил охорони працi пiд час вантажо-
розвантажувutльних робiт (протокол Jф 49-6 вiд 09.10.2020 porqy, посвiдчення }lb
1049-49-б-20 ),,,Правил охорони працi пiд час експлуатацiТ вантажопiдiймальних
Машин, пiдiЙмальних пристроiЪ i вiдповiдного обладнання, Мiнiмальнi вимоги з
оХорони працi на тимчасових або мобiльних будiвельних маЙданчиках, Правила
охорони працi пiд час експлуатацii навантажувачiв.( протокол NЬ 49-в вiд 09.10.2020
роц, посвiдчення }lb |049-49-в-20).

Ткач BiKTop Миколайович, вiдповiдалъний за органiзацiю безпечною
виконаннrI робiт на висотi, наказ J\b 0б вiд 19.10.2020 р.

В Товариствi з обмеженою вiдповiдалънiстю "ОЛ-ВIВА КОМПАНI" створено
комiсiю по навчанню та перевiрцi знань з питань охорони працi, нак€в NЬ 03 вiд
|2.|0.2020 р., у складi: голова KoMicii - директор Пилипенко О.С., члени KoMicii:
iнженер з охорони працi Гоч А.М., головний iнженер Ткач В.М.

Розроблена та затверджена наказом iнструкцiя з охорони працi Ns 02 пiд час
виконаннrI робiт на висотi, наказ Jф 04 вiд 19 листопада 2020 року, повторний
iнструктаж з охорони працi на робочому мiсцi проводиться рu}з на три мiсяцi
гоЛоВНиМ iнженером Ткач В.М., щорiчно проводиться навчання з питань охорони
працi муляра, лицювatJIьника-плиточника, покрiвельника рулонних покрiвель та
покрiвелъ iз шryчних матерiалiв (останнiй протокол ЛЬ0l/ОП вiд 26.10.2020 р.,
догryскаетъся до робiт пiдвищеноi небезпеки-5 осiб).

Працiвники проходять перiодичнi медичнi огляди за рахунок пiдприемства у



вiддiленнi профоглядiв Полiклiнiки м. Вараш.
Розробленi, затвердженi та введенi в дiю згiдно накву ль 04 вiд 19.10.2о2о

рощу, iнструкцii з охорони працi.
НаКаЗОМ NЬ 02 ВiД 05.10.2020 року затвердженi "Положення про систему

управлiннrl охороною працi", "Положення про службу охорони працi'', ''-Положення
про порядок проведення навчання та перевiрки знань з питань охорони працi з
додатками", "положення про порядок забезпечення працiвникiв спецiй"r",
одягом, спецiальним взуттям та iншими засобами iндивiдуальною захисry''.

е в наявностi та ведуться:
Журнал реестрацii всryпного iнструктажу;
Журнал реестрацii iнструктажiв з питань охорони працi на робочому мiсцi;
журнал ре€страцii iнструкцiй з охорони працi на пi!приемствi;
журнал облiку робiц що виконуються за нарядами i рьзпорядженнями;
Журнал видачi наряд-допускiв;
}ýрнал облirсу та зберiгання засобiв захисту.
робiтники належним чином оформленi на робоry, забезпеченi

спецодяюм: костюмами брезентовими, чоботами ryмовими, черевикЕlми робочими,
рукавицями брезентовими, касками, поясами запобiжними безлдлковими, ia iншими
засобами iндивiдуальною з€lхисту, пройпrли перiодичнi медичнi огляди та визнанi
придатними до виконання робiт за професiями.

В Товариствi з обмеженою вiдповiдальнiстю ,,ол_вIвА компАнI,,
паспорта на усе обладнання та схема розмiщеннrl по виробничим дiльницям,
обладнання знаходиться в справному cruHi, пiдприемство забезпечене навч€lJIьними
планами, по сiбниками та ч9lрлн}дуи матерiалами.

о.€. Пилипенко

,,|ý ,, листопада

Щекларацiя зареестрована у журналi облiку суб'ектiв господарювання
територiальном у органi Щержпрацi 20 p.Ns

1. Фiзична особа - пiдприемець cBoiM пiдписом надае згоду на обробку персонtlльних
данLD( з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачi дозволiв на 

"rкоrання робiтпiдвищеноi небезпеки та на експJý/атацiю (застосування) машин, механiзмiв, yarur*ouurr"
пiдвищеноi небезпеки.
2. Реестрачiйний номер облiковоi картки Ilлатника податкiв не зазнача€ться фiзичними
особами, якi через своi пелiгiйнi переконання вiдмовляються вiд його прrйп"rr" ,u
повiдомили про це вiдповiдному органу державноТ податковоi служби i маюiь вiдмiтку в
паспортi.
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