<и с і , / -

ЕКЛАРАЦІЯ
6^
7(?

^(^!^

відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства
з питань охорони праці та промислової безпеки

^ Фізична особа підприємець - ДУДЧАК ОЛЕГ БОГДАНОВИЧ
Місце державної реєстрації
юридична адреса : Львівська обл. м.Броди, вул.Східна 8
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Код виду діяльності згідно з КВЕД-10: 43.22- ремонт та чищення димарів, повітропроводів
ДУДЧАК ОЛЕГ БОГДАНОВИЧ- директор Дудчак Олег Богданович; паспорт серії КС ,
№.945899. виданий 25.04.2013р.Бродівським ..РВ УМВС України,у Львівській області;
проживає : м.Броди.. вул. Сонячна..16-А; номер облікової картки- ..554 від 13.12.2005р.
Тел.0677927442
Місце виконання робіт : у відповідності до складених угод
_ПАТ_"КНЯЖА"___від 30.08.2016 р. до 29.08.2017р. № 056398 від 29.08.2016р.
{страхова компанія, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)_

Я, ДУДЧАК ОЛЕГ БОГДАНОВИЧ , на виконання п.21 постанови КМУ №1107 від 26
жовтня 2011р. "Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на
експлуатацію машин,механізмів,устаткування підвищеної небезпеки" цією декларацією
підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства
з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної
небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування
підвищеної небезпеки, а саме:
ремонтні та інші роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метра, крім робіт
верхолазних та скелелазних, що виконуються на висоті 5 метрів і більше, над поверхнею
грунту, з перекриття або робочого настилу.
Інші відомості:
ФОП ДУДЧАК О.Б. виконує ремонт, чищення димових каналів, повітропроводів і має
призначені особи, які пройшли перевірку знань з питань охорони праці та промислової
безпеки: керівник, спеціалісти , інженер з охорони праці (Дудчак О.Б., Фещин В.В., Гудима
Л.Й.) та відповідальні особи за виконання робіт підвищеної небезпеки.
Виробнича діяльність підприємця передбачає виконання робіт з різними видами небезпеки,
які класифікуються постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011р. № 1107
(«Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію
(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки»), в т.ч.:
- ремонт та чищення димарів, повітропроводів (п.24 дод. 2 "Порядку...")
Структура підприємства складається з: керівника, ІТП, сажотрусів.
Загальна кількість зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою — З осіб (працюючих за
постійним місцем роботи).
Розроблені, затверджені та введені в дію положення з охорони праці, в т.ч.:
- про службу охорони праці;
- про систему управління охороною праці (СУОП);
- про проведення навчання з питань охорони праці.
Розроблені та затверджені посадові інструкції для призначених відповідальними інженернотехнічних працівників , інструкції з охорони праці для робітників при виконанні робіт
підвищеної небезпеки та з експлуатації обладнання підвищеної небезпеки, в т.ч.:
- під час виконання робіт на висоті понад 1.3 метра, над поверхнею грунту, з
перекриття або робочого настилу , а також нормативі І р'Щ^^^^^'уЩ^
роботу підприємства у відповідності з законодавчими аю ами по
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нормативної та технічної документації розроблено та затверджено методики на проведення
вище вказаних робіт.
Ведуться журнали реєстрації видачі інструкцій та інструктажів з питань охорони праці:
•журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
•журнал реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці; "
•журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці;
• журнал видачі наряд^опуі^ку по роботах на висоті.
ДУДЧАК О.Б.
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