
Jlо.Itа,гок В

до Поряltку
(в релакчir постаrrови Кабj-не,-гу

MlHicTplB Украrни в iд 7 лIотого 2 0l8p , N,4 в )

ДВКЛАРАЦIЯ
вiдповiдностi матсрiальllо-техlIiчrtоi бази вимогапt

закошодавства з пи,l,:ltIь охорони прачi

Вiдомостi про роботодавця

для tоридичноi особи:

ttаймеt,t}rваI,1ня tориди.tноТ особи: ToBapllcTBo з обмежеllоItl вiлпоlliдаrIьнiстю фiрма (OI]IC)

33001,l)iвtlеtlсl,l<аoб.ll.,м.Рiвlle,ву"'l.Бiла,бул.18

iчtiсце lf дерхсавноi tэeecTpattiT: Вlrконавчий KoMiTeT PiBlletlct,KoT Micbl<oT Ради

код п ,rатника податкiв згiдно з СДРПОУ: 22556656

щqд виду дiяль}rост : 46.39 Неспецiалiзоваllil оптова торгiвля продуктами

х il ptlyB а Il II я, н а п о я м и та TIoTIo н о в I,1 MI{ в Ir р о б :r ми

д1рл&цLцЬ|щ_дта по батьковi KepiBrlrc (Dсдоровlлч Во;lодltмир Тадс1-1овllч

номер ,гелефон),: 0362 63 06 51

rcд9фдщ9у 0362 б3 06 51

адр Е с а_g1rqщLа tr t l оТ гt о ll tти : о v i s d о с s (а) g m а i l . с о m

ня робiт пi

механiзмiв. },статковалlня пiдвищеноi tлебезпеки):

3З001, PiBHeHcbKa обл., пr. PiBrreo вул. Бiлао буд.18

lнформачiяпро наявнiсть договору страху]]ання цивiльноТ

вiдповiдальнос,ri перед1ретiми особапци стосовно вiдшll<одувангrя

наслiдкiв мож,ltивоТ lшкоди :

ндйлLq.]л,tзанrtяI страховоТ KoMlraHii: ПА'I' KYKpaitlc1,ICa tlо}кс}кlIо-с,грахова компаlliя>>

строtt дii с,грахового полiсу: з 31.03.2020р. по 30.03.2021р.

номер i ltaTa його видачi): серiя 220l0l J\l-L( 037l000l200340

lrrtllоtэмiцtц_tцq-]1рQ]r_92Ецлд2lобрсllзi.lrLl{ого аудиту ,] охорсltIи праlli: Ite провоЛилосЬ

}l" Glelt<ltroltи.l IJоло/циNII,1р 'I':t/lelioBtttl - лпреl(l-ор 'l'OB {lipMll (C)BIC)) rliclo Деlс.llарацiсrо

пilц,гllерллtуlо вiдrlовilllliс,гь пr:rTepi:t.llbllo-Tcxlli.lIloi бirзlr вимогам зilкоllодавсl-вil з пиl,:ltIь

oxopollI{ праlцi пiд .litc експлуатацiТ Matlll.tll, механiзпriв, устатlсуваIrня пiдвищеIlоi небсзпеlси
,lr-iдrlо г1.5 Долатку 7 по Порядlс1, -'Гсхtlологi.tlIi TpallclIopTlli засоби:



-Влектричний навантажувач ЕВ 717.З3.72, piK випуску 2001о виробник Болгарiя, iдент.ЛЬ00215

_Електричний навантажувач ЕВ 687.22.10, piK випуску |997, виробник Болгарiяо iдент.Ns00210

_Електричний навантажувач ЕВ 687,22.10, piK випуску 2001, виробник Болгарiяо
iдент.NЬ0401381437

_Двтонавантажувач ВТ C4G150T, piK випуску 2013, виробник Iталiя,Iдент.ЛЪСЕ372840

_Навантажувач телескопiчний JCB 531_70, piK випуску 2009о виробник сПолучЕнЕ коРоЛIВСТВО
(вЕликоБритАнIя), Iдент.NЬ JCBSAATGE91517341

_Автонавантажувач ТОYОТА 02-8FGF25, piK випуску 2012, виробник Франuiя,
Iдент.М 8FGF25-31700

Кiлькiсть робочих мiсць.в тому числi тих. на яких icHyc пiдвищений ризик виникнення травм:

На пiдприсмствi працюс 38 чол., з них б чол.виконують роботи пiдвищеноТ небезпеки та
експлуатують машини, механiзми, устаткування пiдвищеноi небезпеки.

Б},дiвлi i спор}rди (примiщення). виробничi об'екти (цехи. дiльницi .cTpyKTypHi пiдроздiли):

-Адмiнiстративна булiвля
-Складськi примiщення

Iншi вiдомос,гi
(.прiзвице. iм'я та по батьковi осiб. вiдповiда-гlьних за дотримання вимог законодавства з питань
охорони працi та промисловоi безпеки" наявнiсть служби охорони працi:

_Вiдповiдальний за охорону праui на пiдприемствi-Баранецький Сергiй Васильович
(Наказ М 51_5 вiд 20.07.2020р.), який пройrlrов навчанtlя i перевiрку знань Закону Украiни
<Про охорону працi>о нормативно-правових aKTiB до нього в ДП <<Рiвненський BTI-(>,

посвiдчення Л} l057-43-20 вiд 2б.06.2020р.

_ Сумiщення посади iнженера з охорони праuЬ Баранеuький Сергiй Васильович
(Наказ .Пt'gS 1 -4 вiд 20.07.2020р.)

_Вiдповiдальний за електрогосподарство на пiдприемствi-Федорович Володимир Тадейович
згiдно наказу ЛlЬ53-1 вiд24.07.2020р. (Посвiдчення N}927-30-19, дата перевiрки 24.07.2020р.)

_Вiдповiдальний за пожежну безпеку на пiдприсмствi- Федорович Володимир Талейович
згiдно наказу ЛЬ42-1 вiд 09.06.2020р.(Посвiдчення NЬ002617 вид.19.02.2019р.)

- Вiдповiдальний з питань цивiльного захисту на пiлприемствi- Федорович Володимир
Тадейович згiдно наказу ЛЬ43-2 вiд 09.0б.2020р.(Посвiдчення ВК ЛЬ009359*
вид.22.02.2019)

_ Вiдповiдальний за правила охорони праui пiд час експлуатацii навантажувачiв згiдно наказу
ЛЬ 51-2 вiд 17.07.2020р.:
- Баранецький Сергiй Васильович (Посвiдчення Jф 117б-47lв-20 вид.17.07.2020р.)
- Мельник Юрiй Миколайович (Посвiдчення.ПtЬ 1187-47/в-20 вид.l7,01.2020р.)
_ Каращук BiKTop Миколайович (Посвiдчення.ПtЬ 1181-47/в-20 вид.17.07.2020р.)



I l r (lopM ац iя прр_цrсrруццЦ

l'озрtlб"rlеlli T:r затвсрлrкеtri irlcтpyKltii з oxopoIII,I праtцi по гlроt|lесiям та вIIдаNI робiт вiдповiдltо
IrI,гатIIого розпису.

Ведуться )курIIали:

-)курIIал ресс,граlцiТ illcTpyKlti1-1 з ОП ll:t пiлllр1lсмстlli
-)KypllaJI peccTpartiT вступIlоt,о iltcTpylcTa}Ky з пllTatlb ОП
-журllrlJI ресстр:lцiI ittcTpylt,l,zrrltiB з III{Tilltb OIl lla робо.ltlпlу tvlicrti

-iкурIIал пepellipKll зIIаIIь lla [ групу з елекr,робезпекI,I

-журнал ресстраlцii illcTpyl<TaжiB з пIlTatlb пожсlкllоТ безllекlr

-iкурIIал ресстр:rчiТ вступIIого iIrcTpyKTa}Ky з п[I,гаIlIr т€хIIогеllllоТ безпеки
-лtурIIал peccTpaltii iHcTpyKTarKiB з безпеки руху
-журIIал peccTpaltiT I}ступIIого illcTpylcTaжy з безпеки руху

ЦформаtliТ пр_о гцэ]зед{егrня Ilавчангlя. itlструктажiв та перgц!рки знань з питаlль охорони працi:

Проволяться illcтpylc,г:rrKi з lIи,гilIIь охороIrи rlрацi:
-встуIII{иI"|

-ttcpBllllll1.1ii

-ltoBTopIIIlI"{

- l l озit ll.rt а l l о lr lt ii
-ttiльtlвtлй

Розроблеlrо, ,]rl1,I}ерlцжеIIо l,rl вI}едеIIо ll дilо <<ПолоrкеtlIIя про порядок проведенIlя IIaBtIaIIIIrI ,га

пepeBiplcll зIIilI,|ь з пIлтаtIь охорони прачi>

CTBopetla lсомiсiя з перевiрI(и з[IаtIь з пI{,гаIIь охорони гlр:rrцi з посадовимлl особами T:t

пр:lIцiвlrпl(аN,II.I, пIо BIlKoIIyIOTb робо,ги пiдвиlltеllоТ tlебезпсlсlл та проiiшUIи rIaBrIaIIIlя ,fа lIcpcBipKy
зIIаIIL з питаIIь охороIIи прачi в ДЦ PiBHcllcblcиii ЕТЩ :

f'олов:r коплiсii- дирсктор СIrсдорович В.Т. (посвiд.lеtlня .}& 5483-1б2-18)

Ll;Iell1.1 tcopticiT:
-IIatIaJILIII.1lc lliддiLlу пос,га(IаllIrя r,a збу,гу БараllсIцькl.tй С.В. (посвiл.lеllllrI J\! l057-43-20)
_lсопtсрlцil:illrlй дrtреlс,гор drсдцоровltч II.В. (lIосвiлчеllllll JYg 5484-162-18)
,lll спетчер М e.ltblI llK [О. М. (посвiд.lсltllя jYq l 07 1 -43-20)
-.tlIlcII е,гrIер ltap:rlltyK l}. М. (пocBill.Iell ll я N} l 067-43-20)

Забезгtечеttня засобами iндивiдуаtьгIого захист),:

Працiвrllлlсl.1, яIсi BIlKoIIyIol,b роботlr пiлBtlllleIloT llсбсзпсlсlI, забезllе.lеIli clIcl(itlJtt>tlиM оlцяl'ом,

сIIеltl}зут,гям T1l illml.tпrll засобамlr illдивiдуаlI1,IIого з:lхисту lзiдповiдно ,I,ипових Iropм:

- ко cTIo м б а в о в tl я ll 1,I I"l з II IIл о II е п р о I I Il l( I I оi тк а l l l,t l t 1,1 1

-K)/p,l,Kir бавовlIяllа з утеплIовllльtIоIо IIрокладкоIо;
-рукаllиtti KoMбilloBarli;
-.loбtlTIl lсltрзовi.



Закон Упрqц," ,Дрq,л нгrдоп о.00-4.35-04

ппАоILOюtl-4.09_07
i#;. ;Ёйй;;Ь-,пу*Oу охорони працl

tlпАоп 0J0-4.12-05

питань охоропи працi нпдоптю}4.1 5-98

ffiъ';}#ffiffi;Ф.Бйц, иi 
"* "р"н 

и прашi

нпАоп 0,00-1.8з_18

нпАбгтбо-t.zs-t s

пrист 0.00.1 .2l -84

liпАоIтO.00-1 ,71-13

В.Т.jЩрлguи,!
(iгfrЙи,га прiзвишtе)

// 2o*d.

|{ск.l rараitiя заресстроваi{а у журrrалi об:riку суб'с:к,гitзгосподарtованняу 
териl,орizutьгttlму

органi /\ерtкпраltl __ ___
20 р.

и.,*ffiБ;рачi у PiBHeHcbKiй областi

3l,\PEECTPOBAHO

-----'-----------..j I{аособа-пiдцгtрисмецьсвоiмпiДписомпlоо.:::РУ-хi.ът#,хТj;,l-п""*l lриьrir r<и: l . Фt зи'ttlа :::lYj'_,,:::::"";; "rr". поtэядr<у вила,ti дозволiв tta l

даних з метою заOезпечення виконаНня вимоГ ПорялtсУ I 
iB, устатковаI{ня

tliДвиrцеrlоТllебезпеtсиТаI]аексПЛуаТацirо(зас.госУвання)МаIпИI{'МеханlЗМ
tliлвиtцегlоТ небезпеки,

2.Реес.граltiйний номер об.,liковоi к.артки IlлатtIика подаrкiв I{е:}азначас'ься фiзичrtими особами, яt<i

tlерез своi релiгiйгti переttоIIання вiдмовляlоться вiд йсrго trрийняття та повiдом.или про lle

вiдповiдноМуорГанУдерrкавttоiпооu'*о"оIслУirсбиiмаlо.гьвiдмiткуВПасПорТ1.


