
Додаr,ок 8,r_to I lоря,itку
(в редакцiТ постат{оRи Kaбirtcl,r,),

MiHicl,piB УкраТни вiд 7 лrотого 201tt р. Nl48)

ДЕКЛАРАЦIЯ
Bi:tlloBiдlrocтi матерiальноi бази вимогам закоtIодавства з IIитfltlIr охороIIи rlрzrlцi

I]i:toп,Tocтi прil роботодавця: Товариство з обмеrкеноrо вiдповiдальнiстю <ЗАХIДNДIСЬItIjУfl2,
(лля rорилtr.tноТ особи: найменуванt{я lорIlдичноТ особи,

35302, I'iрдgtl_q:ща_оýlц,, Рiвненський район. село Великрlй _Qдýкq]Lц, вулицдl_адl_:!11,1_.{tlil,

булиноrt 24. СlIРПОУ 41239551. директор Козлrоrt Ропцан Миколайович" тел. 0680289!ý8.
сJI с Kl р (ццlа_tцр_q qа,.zаhidmЦфцd@цКщФ
мiсllезнахсlлжеtitIя, код згiдно з СЩРПОУ, iм'я, по батьковi керiвника, номер телефону, телефакс, адреса елек,грсrtlttоi'
t,tt,ltttT,l.t)

l,tltя (liзи,ttlоi'tlсоб1.1 пiлпрt.tс:шtru: прiзвtлще, iм'я по батьковi, серiя i tloNlel] пасlIорl,а,

t<t.tM i кол1,1 вrлланttй, п,liсце tlроя<r,tвання, ресс,t,раrliйнrrй номер об.lriково1'l(apTI(1,1 пJlа,гtl1.1ка

гIолат,кiв, номер телефону, ,гелефаксу, адреса електронноТ пошти;

Riлiнська. бчлинок 10JIиIiя Riлiнська. бчдинок 10" оф.l9. 20" M.PiBHe та на об'Jr.rl.{/r r{jЛ]_rfvrrr\Фr \/,}Лrrrr\/r\ r vл !L\g. r /t 2v, IYr.I rDrrv ra lrg vv Lr\rq1\ *rqlYlvDrtIrr\rl' llv J l\Г/ql

(п,tiсttе вtлкс,lгtанrtя робiт пiдвt.tLtiеноi небезпеки таlабо еttсплуаташii (застосування) маrшин, механiзмiв, )/cl,al,1(ol]atlllrl
t,t iдвtлщеrrоI ьlебезпеки)

IrrсРормаlliя про IIаявнiсl]ь договору страхування цивiльноi вiдIiовiдаJlь}rос,l,i rrepc/l
,гре,гiми особами стосовно вiдrпкодування наслiдкiв моItливоi шкоди:

не укладався
(ttаГiп,lенl,ззllttя страховоТ коплпанii, cTporc лii'страхового полiсу, номер та дата його

IнсРормаrliя про гIрове/lення добровiлт,ного аудиту з охорони праIIi:
FIe проводився

(лата проведення аулиту)

Лllqздtаý р Товариства з обмеженоtо вiдlгlовiда"ltдtцq]l!)
(:]АхIдN4IськБу eIo пl lo вiдповiдrtiст,t, MaтepiajILiIo-
:lqxцi5ц9! бази r:a )zMoB прgц! вимогам законодавства з питань охор9цI4 драцl lli71 .ц_.,

викоI{анlIя ,гаких lтп еноi або експлуатацiт (застосуваr{ня) таких

о я на висотi по 1"3 м п.
В КОJIОЛЯЗЯХ. Ш х, траншIеях, котJIоваIIах (п.5

- земJIяII1 глибинi пон иабов
рцl,гаlrrуrзання пiдземних комунiкацiй (п.6 д.6);

- робо,ги верхолазнi (п. ] 1 д.6);
- зцар!аЕадDtIl работи (п.15 д.6):
- ]ц9l_t9tlцд-_д4оtt,гаrк i демонтаж б)zдинкiв. споруд т:а змiцнеrlня Тх аварiЙних ]rаýr,цrl

Gt 2л.6):
- lазоIIоJlум'я}Ii роб

(найьlеttування t]l,I/ly робiт rriлв1,1щеноТ t-tебезпекr,t таlабо машин, устатковання пiдвищеноТ

в rлltач i)

маUJин, механiзмiв. устатковання пiлвищеноТ небезпеки:

tlебезllеIсt.t,'r,t,iп або марка (за ttаявtлос,t,i), rrомrер партii, даl,а tsLlго,l,овлеtlня, краitlа походя<енt1.1t. яtti

В1,1l(0tlуlt)ться r'а/або еt<сплуатlltglоar, (застосовуrоr,ься) без о1р!lмання вiдповiдного дозl]оJI\/.

9 (у тому чиелi 7 чол., на яких icHye пiлвищений ризик l]иникtIсIlIIri
,грАIзiч{)

Ki.ltbKic,l,t, 1lобо,lих п,tictli,, у 
,1,o]\4y ,rислi тих, на яких icHyc пiдвищений ризиrс виникнен}lя тllавшт)



ване lcнe прим1 нFIя за 10. о .l9-20. M.I)iBllc -

lBеJIL l сII -0.ви ничих об'ектiв lлъни к,t них II1

бу,ri Be;l ь i спtlрул (прим i ruен ь), вtlробrttlч ttx об'cKTiB

ILlIIIl 1]llloМocTl: I]аказами по tI призначенi iдалънi за
дQ],рима}I[Iя вимог законолавства з питань охорqцц_др-Lцi: згiдно наказу _дЦ
02.12,2Q20 фrrKltiТ служби охороrrи працi викончс ltиректор l(о:з_lttок PoMarlt
Nlи ич; наказом л9 12.2020 призна ьним :]а

електрогоспо нженер-будiвельни Вiталiйович, який пройшоts
llеtlеtзitэку зttань <I I безпечноi експл е становок спо}кивачiв>. Правил

xнlLIHO1 еKсIIJI

станово
l<oMiciT Угr

експл
i у PiBH областi N44/а в 0з.07.2

КБУД) КОЗЛЮК Рicтop 'I'зоI] (:]АХ

становок спо iB>. Правил ваIIIlя
FIих засобiв> (гl к

айович йшtов гIaI]LIa

_lа*ц9р9дlрку знань з пи,ган _щдац]ц]_
шц4адцчноТ лопомоги по ки (про.!Qк<1.1r _Ii9lуr_щi]
Yrt я /,lеDiкп iй областi Jф44 Bi 7.2 м lYl l 0-()Il Bi
02,\ 2.2 призначена ьна за безпечне iT на висо,гi:

(прiзвtлlле, iм'я по батьковi осiб, якi вiдповiдаrоть

1,г R ItoJIo ншеях нах; землянi оIIуlоться па
t,;tибиtti понаl1 2 м або в зоI{1 ння пi мних KoMyHi
цgрдоJjазниц; зварIовальних ення. м i HTa)It иIII(1R. сIIозве
зN,{ll l] IсI{ня 1 lиних частинl м яних -ма бy:tiBe"rl bt r их ,гtl

монl,аiцLtихробi_ц|'аррдлtо_к4..Оле_lс_qlндк__АЕаI9дй.одцyаj_
за J(отр1,I]\4ан1-1я вI.Ii\4ог заI(оI{олавства з Ilитань охороI{и прачi та промисловоi безпеки

ад4 дЦ1O-оП вiд 02.|2.2020р по пiдпDие творена сл
(-))(еIIFIя пrэо Слчrкб наказом l4 вiдt 02.12,2020р <]Т

tltlавлi охороною працi. ГIоложеr!ня про Систему управлiFIня oxonoнolo llnalti

ttpatli>:_.

за,гвер/tжеIlе м J\b 02.12,2 (П жеFIь :] ()XOt)()1,Il,J

в <захiдмiськб обrrетri та erri в дitо IIаказом lIo ttil{rtрисlпцс,t,lз

axiBltiB. iHc ii з охорони п 11 та
с I l слцJllrtlоqтф,га i цша нормативна док]rментацiя з дотриманням вимог

коFIодавс,гва з п ь охоl]оFlи пDаIil з ванням сп tки пiдп1-1исмс]]I}а. I Iepc-lr i r<

rr_а_q_адgвих lнструкцiй пе шд2ri9lц
rtаказом по tliдlприсмств)r.

У вiдгrовi В Зако УкраТни < пDацl)) та lA()I l

наявнiсть слуlItби oxopoHtl праrti,

I-IОJlОЖенtlя З охорони працi, а TaKoiK введенi в дiло посадовi iнстр],,кцii на керiвltикiв r,a

irrструкuiй про гIроведеtlня нав(lання та iнструк,гая(у з питань охорони праui ,r.a

0.00-4, l 2-05 <'I'игtове IIоJIоже порядок пDове вчаFIня i пеtlевiпки

itз з питань охоl]они
комiсiя FIIIя п

з

l,сЯ Rl

аказом Bizr 02.12.202 за J\b 16-оП
:]IIatl|) гll-1аtIiвllикiв rri пи,гаIIь ох ени якоi ]]c],aIIoBJle

ан Миколайович чаIIIIя,га iIel)cBll)l(
:зпаtIl, :з llиr,аtIь охорони працi законодавчих aKTiB з охороrIи працi. наl(анt-tяt до ме/{ц.lttоl
опомоги потерпlлим. гlгlсI{и праtцl та електробезпеки (п

г]оряl_tку црqццrди на,rчання та IIе

!дц]и, гiгiсrrи лрацi та ел icii YrrpaB.llillttяl



з

/lержrlрацi у Рiвrrеrлькiй областi N44 вiд 0З.07.2020; <Правил охорони працi пizt час

рqба_щ з 1нструментом ,га щистроями). (Правил охорони прац о_б_i:L

па,_ висотi>. <I Iрави.lr охороtли працi пiд час вантаrкно-розваIrтаж)zва.пьrtих робi,г>,
<I [рави"rr охороrrи rrрацi пiд час експл)zатацii вантая<опiдiймальних KpaHiB. гtiдiймаltьt;их

дриglрс,lц_l_Еiдгtовiдного об.шадання>" <Правил <IVIiнiмальних вимог з охорони гrparii lla
lщrчаррлцд_будiBirьних майд rqДД
праlli. Oxoporra працi i промислова безпека в будiвництвi> (про,гоко;r KoMiciT Упрацдiтlгrя
Дqр:r Jц

флард_
_сцо1-19rrи цраrti гriд час експ;Iуатацii обладання. що працюс пiд тиском> (прр_т:Qкол rtопцiсiТ

Уrrравlriння /_{ерrкrrрацi у рiвrrенськiй областi N44/ж вiд 0З.07.2020; Правил безпý.lllо-i
clqqIlJIyaTaцiT електроустановок спо}кивачiв)). Правил технiчноТ eKciuIyar:aliil'
е.ltек,гроустановок сгlоживачiв>>. Правил )rлаштування електроктроустановок>. <IIраддд
9]l9]_IJ!у_аIацiТ електрозахисних засобiв> (протокол KoMiciT Уrrравлiння f[ержllраlt{ у_

Рiвlrсrlсьцiй обласr,i ЛЬ44/а вiд 03.07.2020):

LIJIettи KoMicii:

!r,r2кqцqр-будiве.rlьник Павлюк Дмитро Вiталiйович пройшов навчання та перевjрrсу зrrаrtr,
з гtитань охорони працi законодав.Iих aKTiB з охорони працi. надання ltо\цý:_дц,!]а_i

llоIIомqги_Ilо-l:ергti.ltим. гiгiсrrи працi та електробезпеки (протоrtо"ir KoMicii Угrрав;Iiнгrя
Jiqpщ]pat,i y PiuH

робо,ги з iгtструментом та пристроями>. <Правил охороtlи працi гliд час tзикоtlанltя pq011

1:з _дцqа Jч). ((ПравиJI охоро ц_ц
<I lравиlI охороlти працi гtiд час експл}zатацiТ вантаrкопiдiймальних KpaHiB. пiдiй!4аJlцjlдх
црllfроlв i вiдпоtзillноt,о об;таднаrтня>. <Правил <Мiнiмальних вимог з охороttи гrраtIi па

!щ45ас!цдх будiвrrьних майданчиках>. ДБI-I А.З.2-2-2009 <Система стандар,гiв безrrеки
цраlti. Охорона праlti i rтромислова безпека в будiвниllтвi> (дротокол KoMiciT УграпJIl{]!IIJ]

/Lсрщ!рацl y_BblerrcbKiй областi }]Ь44lб вiд 0З.07.2020): к>Правил охороццrtраlli ццl1

адд9r49_бiJIьному транспо ржпрацi }z PiBrLQцcbKiii
qбдqстr_ДЦ{4r1,_цlдr03.07.2020); <<II и;l
ада[ацц_цраtIi пi/t час експлуатацiТ обладагIня. що працtос пiд тиском> (протокол ltoщiciT
Угrраrзrrirrrrя держпрацi }z Рiвненськiй областi ЛЬ44/ж вiд 0з.07.2020;ДраuцJrýý?l]ýlJtIQl,
qцq_щIуатацiТ еJIектро r,ацi'i

с"llек,гроус,ганоtзок спохсивачiв>. Правил улаштування електроктроустановок>. <llрз_llиll
_aKцrJIyaTaL(iT eJreк у
Pj в_rз_qдq! кLц_абд аст i J\'944la в i д

ltавчаlllтя та перевiрк), знань з питань охорони працi законодавчих aKTiB з охоролlи
ltparli, наl{ання домедичноi допомоги потерпiлим. гiгiсни праrli та електрg_беэtIс.1stл

O,шрrqдад_дамiсiТ УправлiнrIя Дерх<праrri ), Рiвненськiй областi jф44 вiд 03.07.2020}
qllрацlщ охорони гrрацi пiд час роботи з iHcTp:rMeHToM та пристроями>, <I Iрitвиl!
9параt!ц_драдL_щд.тас виконалтня робiт на висотi>"_sЦрадщ_ сlхý,,рад1l_црдх цi;t ltitc,

цqtцФд _адсц.Ilу_а-]-ацil

Jraл !Гrarlt]8]|"
g]Iра!цJ_I ri\4irrrмalrьrrих вимог з май2lдц.дliqах>,,
/{БII А.з.2-2-2009 <Сис,гема стандаlэтiв безпеки працi. Oxoporra праrt:__цдррлLи_q;:а!q
безпека в будiвниltтвi> (протокол rcoMicii Управлiнтrя r[e@цlrr]qД фJLac,.Li
J\[4+/б__д]д_QЗ.07.2020); <>Правил охоротrи праlti Tla автомобiлrьrlому трансцi]I]d



кол ко iвненськiй областi N44/д вiд 0З .07,2020

slДщщцд_ý_еlrlеди систеьц газошостачання>. <<Правил охор9ци прац1 пlд час ексщ)rатацц*
рбдадцацлs,_цда__дра!цое пiл тиском)) (п кад4.!!ii_Управлirтня Держrrра]rl у
PiBHeIrcbKiИ _qФIас,гi JrI9аа/ж вiд 03.07.2020; Пlэавил безгrечrrоТ qдЕrцуд:liut!.i
qщqtiцq11сJада]зок споживачiв>. Правил технiчноi експлуатацiТ електро]lсr:аtIовок
сгrожцвачiв>" Ilравил улаш]туIrання щUj
еJIек, хисt{их зас кол koMicii Уп PiBTteHcbKil.i

системи ( по]fялок l

:]a,l,BO оFIання оложення Il
к вида.ti н -допус нот небезпекl,t якl

iнс'г1-1укт'iutу З llI,I'гatlb oxopoHt1 прачi, експлуатацiйноi документацiТ, засоби irrлlrвiлуалr,ttоl,о за\ltс г\/

l Ia uiдrrрисмс,гвi Ilаявнi :

ltормаr:ивно - TexrTi.IHi та експл}zатацiйнi док..rменти. нормативнi документи (.IUЛ, лцti
l]с'гановj]юtоть вимоги до виконання робiт пiдвиrценоТ небезпеки: перелirс осiб.__яr<i
I]ИкоItУIО'ГI) (),ги гIlлви небезпеки; trе забезпечений

.абща9_цдщ{_4/ацjдQ3.0Z2!20L

сшецодяI,ом. спецвз м,га1 irt,,tив iлчаJII)l Io I,o,зalx1,1 с,[

зI,1l[}lо галузеI]их ля и захисн1 ави п iра,гсltlи
l-а:]оIIиJIозахисt,ti. каски альнi, пояси запобiжнi. спепiал

tlаяtзтli Bi.ltгtoBiдrri ж вники п
яди,га психофiзiологiчн

i необхiдна н Я RИКОНаIIFIЯ l1,1,t1
qliýЦ]IУа]зЦlЙша Док)rментацiя на обладнання. в тому числi па обла/lttаltttя. trцl
I]и к ТОВYСТЬСЯ ПDИ Hi бiт пiдвишеноi приемстRо

пла,r,ерiалbHcl-,l,exнiчrtc,ll'базtl навчаль}lо-методичt.tого забезпечення)

козлtок Роман Миколайович

2020 р,

(iнiчiали r,ar гrрiзвище)

у жургrаrli облiку с),б'ектiв господарюваFIня l] YпpaB.llilrHi l[elrжIrparti узаресс,гроRаIIа
об:tас,ri

р. Nч

l[рип,tilки: l.Фiзичнаособа--пiдприемецьсвоТмпiдписомнада€згодунаобробкупер(.)онtlJIьнихдаIIих,]Nlсlоlо
,lабез 

гt e,tctl t l я l] и ко I.I?l I I Ij я ll и l\4o г ГIо рялку
tзИi,(а'ti .'(o'}Ij(uli|] на викоllаlIня робi,г пiдвищеноТ небезпеки,га на експлуатацiкl (застосуваtrня)
l\4tlIIlиH, мtехагriзмiв, устатковання пiдвищеноТ небезпеки.

2. I)еС:СтРаtliйний номер облiковоТ картки платllика податкiв lle зазначасться (liзи.tltипtи осtlбами. якi
через своt'релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд його прийняття та повiдомили Ilpo L(e

tзiдlповiдноNау органу дерrкавноi'податковоi слухсби i п,Iають вiдмiтку в паспортi.".

20

забql]цч9llа_маl9рr!щъца_т9хЕ15lIою базоIо.

/{ецlаt*rfiiя
рiйrснсьrсiй

Управлiltня Лержчраui у Рiвненськiй областi

tr:lЕЁсТРОВАно; Q8

],.*Ёi


