
Додаток 8

до Порялку

(в редакцii постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украши
вiд 7 тпотого 2018 р. }Ь 48)

ДЕКЛАРАЦIЯ
вцповйностi матерiально-технiчноi бази вимогам законодавства з

питань охорони працi

Вiдомостi про роботодавця: товдриСтво З оБмЕж.ЕнUIU Бtлrtut
(лпя юридичнот особи: наifoiлеrrування юридиsноi особи,

мiсцезнш<одкення, код згiдно з еlРПОУ,
+38067з821788

.rрia"r.ш", iм'я Ti по батьковi KepiвHlK4 номер телефону, телефаксу, аш)еса елекгроr*rоi пошти;

щя фiзичноi: особи - пiдприсмця: rrрiзвище, iм'я та по батьковi, серiя i номер паспортq

клпп i кол, виданий, мiсце гrрожlвашrя, реестрацifuiий номер облiковоi картки ппатника

податкiв, номер телефону, телефаксу, ад)еса елекгронноi пошти;

маIпин, механiзмЬ, устатковання пйвлщеноi небезпеки)

Iнформацiя про наявнiсть договору страхуваrrня цивiльноi BiдtoBiдa.TtbHocTi перед третiми

особами стосовно вiдшкодування наслiдкiв можливоi шкоди не укJIаIIався
(наftrленування стра<овоI компанii',

строк дiI стрil(ового полiсу, номер i дата його видачi)

Iнформаlдiя про проводенЕя добровiльного аудиту з охорони прщi: не пDоводився
(дата фоведе"о uудrпry)

Я. Роцина Борис Маркович.
(rrрЙ"rщ., - бдrrриемця)

цiею декЛаршliеЮ пiдтверджСую вiдповiднiсть матерiаrrьно-технiчrrоi бази та умов прачi вимога},l

законодаВства З питшЪ охоронИ прщi та щ)омиСловоi безпекИ пiд чаС виконаЕЕя такю( робiт
fiдпищеноi небезпеки таlабо експJIуатацii (застосувшrня) таких машин, мехаrriзмiв, устаткованЕя
пiдвищеноi небезпеки:

- роботи. шо виконуютъся на висотi понад 1.3 метра

(наймеrrувакrя Br.rry робiт пiдвищеноI небезпеки таlабо машIин, механiзмЬ,

устатковання пiдвищеноI небезпеки, тrшr або марка (за наявностi),

номер партi'd дата виготовлення, KpaiHa походкення, якi



кiлькiстЬ робочrлr MicrФ, У тому числi TIo(, на як}il( icrTye пЦвlшцеrшй ршtпt виникнення травм,

teHb)- 1 " виробни.rих об'ектiв- 1. дiльниць-3.
булiвель i спорул (пршiщень), вIцобш,rчшr об'ектiв

(чехЬ, дiльrшIФ, cTpyKTypIilD( пiлрозпiпЬ)

Директор Рошшпа Борис Маркович пройшов навчання i перевiрку знаrrь законодавrмх акгiв з

гi
кРiвненсьюлй навчалrьно-методи.пrий центр> (протокол М 28 вiд 08.10.2020р. посвiдчепня NЬ 605-28-

20): кПравил охорони праrri пiд час роботи з iHcTpyMeHToM та ПРИСТРОЯlrлп>. <<Правил охорони працi

пiд час виконаlrня робiт на висотЬ. ДБНА.3.2-2-2009 <Система стаrrдартiв безпеки пРаrri. ОХОРОНа

праrri i промислова безпека в будiвництвi>. <ПразиЛ охоронИ пparli на автомОбiльномУ транспортil>.

кПравил охороши працi пiд час вантаяtно-розваrrталСува-тlьниХ робiт>. <ПравиЛ охоронИ працi пiд чаС

експлryатаrдii вантшtопiдiймаrrьних kparriB. пiдiймальних пристроiъ i вiдповiдного обладнаrrнD)"

кмiнiмапьних вимог з охорони працi па тимчасових або мобiльних будiвельних майдаrrчикао>

(протокол Ng 28/б вiд 08.10.2020р." посвiдчешш Ng 605-28/б-20): кПравил безпеки систем

газопостачаrrнл>" <<прадlил охорони пршli пiд час експпуатацiт обладнаrrня. шо працюе пiд тиском>>

(протокол Jt 28/в вiд 08.10.2020 р.. посвiдчення Ng 605-28/в-20): кПравил безпе'шоi експпУатацii

електроустаrrовок споживачiв>. кПразил TexHi.пroi експп.чатацii електрОустановоК спокивачiв>>"

<<Правил улаштуваппя елекцlоустаrrовок>" <ПравиЛ експпуатаЦii елекгроЗаrисниХ засобiв>> (дротокоЛ

Jф 28/а вiд 08.10.2020р.. IV група до 1000 В).

(

(прiзвище, iм'я та по батьковi осiб, якi вiдповiдають

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праIц та rrромисловоi безпеки;

стаrrдартiв безпеки праrri. Охоропа пparri i промислова безпека в будiвНицтвЬ>. ((ПравиЛ охоронИ

Iншi вiдомостi:

наказом вiд 12.10.2020 р. м з_оп призначено вiдповiдального за безпетIне ВиКОНttННЯ РОбiТ Ца

"""o"i. безrr"@rру*е""у. .rр""rроiЪ. безпечrrе в"ко"атrо робi'
Йктроiнструментом. зберiгаrrня та використаtrня йрго за призначенням. контроJIЬ за справниМ

.r*rйЪБФБструменту директора з КБ Примака олега Сергiйовича. який пройшоВ ншчшня та

вiд 08.10.2020р. пос;iдчення N9 607_28-20): (Правил охороЕи прщi пiд час робОтИ З iHcTpyMoHToM Та

пристрояпли>. кПравил охорони працi пiд час виконаrrня робiт на висотil). ДБНА.3.2-2-2009 ((СИСТеМа

.r*oapTiB безпешл працi. Охорона праIri i промислова безпека в бУдiвНИЦТВil). <(ПРШИЛ ОХОРОНИ

праrri на автомобiльнопцr траrrспорТi>>" кПравИл охоронИ працi пiд чаС вшrтажно-розвантDКуваJIьниХ

ilбйних б},дiвельних мйдаlr.пакар (протокол J\b 28lб вiд 08.10.2020Р." ПОСВiДЧеННЯ J\b 607-28/б-

б: <правил безпеюл систем газопостачанно" <празип охорони пршri пiд час експлryатацii

обпаднаrrш. шо працюе пiд тиском> (протокол Ng 28lв вiд 08.10.2020 Р.. ПОСВiД'IеННЯ Jф 607-28/В-20):

iiПравил безпе.пrЪi експгуатшrii електроустаrrовоК споживачiв>>. <<ПраВил TexEi,IHoi експЛуатщii

електроустаrrовок споживачiв>. кправил улаrптувшtня електроустаrrовою>. <<правил експrrу&тацii

елекцlозахисних засобiв> (протокол JrIb 28/а вiд 08.10.2020р.. IV група до 1000 В).



праrдi на автомобiльномУ траrrспорТil>. <ПравИл охоронИ працi пiд чаС вантФкно-розвантa)КувапьниХ

ообir,,. ,,пп*"п оБЙБlЙ ,riд uu.-.*.no.uu"rrii "*rоопiдifuп*r""* 
*P*i". ПiДifu*"П*

,rп""*оi" i 
"iдrrо"iБо.о 

обоад"аr,нр>" ,,Мiпiмаrruн"х uиrог з охороП" oParri 
"u '"**u"o""* 

uбО

ЙбЙГних будiвельних маriдан,пакаD (протокол Nq 28/б вiд 08.10.2020Р." ПОСВiДЧеННЯ N9 606-28/б-

20\ <лравил безпеки систем газопостачаIrнр. кправил охорони працi пiд час експлуатщii

обпаднаrrня" цо праlдюе пiд тиском> (протокол Jф 28/в вiд 08.10.2020 Р." ПОСВiДЧеННЯ J\lb 606-28/В-20):

пПрав"л безпе.оrоi ексrrпуа"аrrii елекrрОустаrrовоК споживаriв>. ,,ПраВ"л ,ех"iЧноi експJЦатщii

елекmо
електрозакллсних засобiв> (протокол NЬ 28/а вiд 08.10.2020Р.. IV ГРУПа ДО 1000 В),

нашнiстю служби охорошr rrрацi,

наrtазом Jrlb 2_оп вiд 12.10.2020р. призначена особа. вiдповiда.пьна за електрогоспоДаРство -
директор з кБ Прималс олег Сергiйович (протокол Jф 28/а вiд 08.10.2020р.. IV црупа до

1

Розробленi та введенi в дiю iнструкцii з охорони працi:

- Iнсцукцй з охорони щlаlri з електробезпеки шlя I групи
- Iнструкцiя з охорони праrri по надаrrню першоi (долiкарськоil допомоги
- Iнструкцiя з охорони пparri при виконаrrнi робiт на висотi
- Iнструкцiя з охорони праrri длlП монтаясника систеМ вентиrrяrдii. кондицiюваrrнЯ повiтря"

пневмотраrrспорту й acпiparrii
- Iнструкцiя з охорони щlаri при експп.чатаrrii ру.пrого електрифiковаrrого iнСТРУМеНЦ

- Iнстрчкцiя з охорони пршri пiд час робiт на риштуваrrнях i помостаr
- Iнструкцiя пiд час робiт на персонатrьному комп'ютерi

iнструкцiй про проведення навчання та

На пiдприемствi розробленi <Програrrла вступного iнструктажу з питань охорони працil).

кПоложеншп про Сlцrжбу охорони працЬ . <Положення про порядок rтроведення навчаIrня i перевiрки

зншrь з питшrь охорони пpallb. З праrriвникаrrли пiдприемства проведенi iHcTpyKTaлci з ОхОРОНИ ПРШДi"

про що зроблено записи у журнапi реестраrrii вступного iHcTpylcTaлcy з питаIrь охорони праlri i
>lсурна.пi peecTparrii iнcTtrlyKTaжiB з питаrrь охороНи пршri на робочОму мiсцi. ТакоЖ пршriвникИ

товариства прохолпть навчаrrня i перевiрку знаrrь з питшrь охорони працi._цаявна експпуатацiйна

докчментацiя: паспорти обладншrня. протоколи випробуваtrь. керiвницТВа З

експлчатtшll.
iHcTpylcTaKy з питань охорони гrрацi, ексшryатацifuiоТ документачii,

Працiвнишл пiдприемства забезпеченi спецiальним одягом. спецiапьним взутгячr та засобами

iндивiдуального заrист.ч згiдно норм: костюм бавовнянИй. черевиКи шкiрянi. рукавицi комбiноваtri.
чоботи ryMoBi. окуляри заrиснi. куртка базовняна на утеп.тtювальнiй прокладцi. брюки баВОВНЯНi На

утеплrоваrrьнiй прокладцi. нагriвчоботи утепленi. ншriвкомбirrезон бавовняниЙ. каски. пояси
запобiжrri пямковi. пояси запобiжнi безляlrлковi. Засоби зоrисту використовують за призначенняпчr"

зберiгаrоть у технi.пrо-справному cTaнi. а тшсож проводять випробуваrrня вiдповiдно до вимог

законодавства та документiв з експп.уатацii виробникiв.
засобЬ iндlавi.ryальною за)шсту,

Наявна нормативно-правова та матерiально-технi,пrа база:

- Заrсон Украни кПро охорону праrril>

- Типове положення про порядок проведення назчшrня та перевiрки знаrrь з питаrrь охорони Працi

- Правипа безпе.rrrоi експrrуатаrrii електроустановок споживачiв
- Правила охорони працi пiд час виконанпя робiт на висотi
_ Правипа охорони працi пiд час роботи з iHcTpyMeHToM та пристрояtrли

- Система стаrrдартiв безпеки пparri. Охорона праrri i промислова безпека в будiвництвi (ДБНА.3.2-2-

- MiHiMaTbHi вимом з охорони праrri на тимчасових або мобiльних будiвельних маЙДаrrЧИКD(
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- плакати з охорони працi

та матерiапьно-технiчноi бази навчально-методшIпого забезпечення)

рощицадцд
(iнiцiалrи та прiзвище)

.Щекларачiя зареестРована у xcypHarri облiкУ суб'ектiВ господарЮванЁя у територiапьному оргаrri

.Щержпрацi _
Ns

20_р.

ПрIаrriтки: 1. Фiзична особа 
- 

пiдrrриемеlъ cBoiM пiдписом надае зю.ry на обробку персонаJIьн!D( данID( з метою

забезпечення виконання вимог Порядку вrцачi дозволiв на виконання робiт пiшlшенот небезпеки та на ексшryатацiю

(застосуваrшrя) мацIин, механiзмЬ, устаткованIrя пi,щlщеноi небезпеки.

2. Ресстраuiftrий номеР облiковоТ карткИ IIJIатника податкЬ не зл}нача€ться фiзичшпlи особаrrrи, якi через своiрепiгiйнi

.r.р.*ойrоr" вiдrловллоться вiд його прийlrягтя та повiдомlтlи про це вйповiдному органу державноi податковоi сlryжби

i мають вiдlrлiтку в паспортi.".

Управлiння ,Держпllаui у Рiвненськiй областi

ý д^F} Е 4.] i] ]"РоВдно
зч,rtп /_0_J ,,i. il__, _сr"Ц?-L zoJ_1|o,


