ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази в и м о г а м з а к о н о д а в с т в а з п и т а н ь охорони праці
Відомості про роботодавця Демчук Іван Михайлович .паспорт серія КС № 691437
для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,
виданий Сокальським РВ ГУМВС України у Львівській області 03.02.2009 року;
80067, Львівська область, Сокальський район, село Домашів; 3351801659
ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника
097 319 01 86
податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
М.Львів, Львівська обл.
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
Згідно додатку 1 до Порядку і правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності субєктів
господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 1788 від
16.11.2002 року у ФОП Демчук І.М. страхування цивільної відповідальності перед третіми особами не проводиться, у
зв'язку з ти що, ФОП Демчук І.М. не являється об'єктом підвищеної небезпеки
(найменування страхової компанії,строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
добровільний аудит з охорони праці проводився 23.07.2018 року
(дата проведення аудиту)
Я, керівник Демчук Іван Михайлович
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)
ЦІЄЮ декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань
охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт ,підв^іщен_оі^ неб&зп&ки_ та/або ^ксгуїуатації
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
(застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:
ДЕРЖПРАЦІ
Роботи верхолазні;
У Л Ь В І В С Ь К І Й ОБЛАСТІ
Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;

Вх

Зварювальні роботи.
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання
КІЛЬКІСТЬ робочих місць: 4, на яких існує підвищений ризик виникнення травм: 4
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,
кількість будівель і споруд (приміщень): 1
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель
виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів): О
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості
Керівник ФОП Демчук І.М. пройшов перевірку знань Законів України «Про охорону праці»; Кодексу Цивільного
захисту України; Правил пожежної безпеки; Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності»; Наказу «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій»; з
правил надання домедичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку та інших нормативно-правових актів
комісією створеною на підставі наказу головного управління Держпраці у Київській області № 2229 від 22.06.2018 р. у
ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» (копія витягу з протоколу № 81-569-18 від 13.07.2018 р.).
Наказом № 15-ОП від 16.07.2018 р. створено комісію з перевірки знань з питань охорони праці у працівників
підприємства. Голова комісії - ФОП Демчук І.М. та члени комісії: головний інженер Коханський Т.М., інженер з ОП
Штойко В.М. пройшли перевірку знань Законів України «Про охорону праці»; Кодексу Цивільного захисту України;
Правил пожежної безпеки; Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»; Наказу «Про
затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій»; з правил надання домедичної
допомоги потерпілим у разі нещасного випадку та інших нормативно-правових актів комісією створеною на підставі
наказу головного управління Держпраці у Київській області № 1393 від 26.05.2017 р. у ТОВ «НВЦ «Професійна
безпека» (копія ВИТЯГУ^ З протоколу № 81-488-17 від 22.09.2017 р.).
Наказом № 14-ОП від 12.07.2018 р. призначено відповідального за справний стан та безпечну експлуатацію
електрогосподарства та пожежну безпеку підприємства
головного інженера Коханськ<^іг^вс5ЕШіа^кМіУДАгрупа з
електробезпеки, до 1000 В), на час його відсутності - начальника виробничо-техні
(IV група з електробезпеки, до 1000 В), які пройшли навчання НПАОП 40.1-1.21-98 [(<П^авилТцезп'е^^І ексг^^
. | , о ж ; ^ | | і ^ д ^ у щ : | ^
електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації•- електроустановок срожи^ачів»,^Н^^^

.Правил буловн електроустановок. Клектрооблалнання спеціальних \становок». НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила
експлуатації елеклрозахисних засобів» \ ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» і чсртову перевірку знань комісією
Головного управління Держпраці > Київський області (копія витягу з протоколу
81-173ЕЛ-2017 від 12.10.2017 р.);
навчання з питань пожежної безпеки у Навчальному пункті навчально-методичного центру цивільного захисту та
безпеки життєдіяльності у Львівській області (протокол № 1197 від 23.10.2017 р.; протокол № 11.1 від 19.12.2016 р.).
Наказом № 13-ОП від 11.07.2018 р. призначено відповідальним за безпеку під час виконання зварювальних робітголовного інженера Коханського Т.М. (IV група з електробезпеки, до 1000 В), на час його відсутності - начальника
виробничо-технічного підрозділу Яцульчака Р.М. (IV група з електробезпеки, до 1000 В), які ПРОЙШЛИ навчання
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок
споживачів», «Правила технічної
експлуатації
^
^
^-^ектроустановок
споживачів». НПАОП
40.1-1.32-01 «Правил
будови
електвоустяно.п,.
тпіГи^??""!"^
спеціальних установок», НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електвозахисних засобів» V
1 ОВ «НВЦ «Професшна безпека» і чергову перевірку знань комісією Головного управління Девжппапі у Київгкі.ий
області (КОПІЯ витягу з протоколу № 81-173ЕЛ-2017 від 12.10.2017 пЛ: навчання з питань пожежної бе.п..и у
Навчальному пункті навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності у Львівській
області (протокол № 1197 від 23.10.2017 р.: ПРОТОКОЛ № 11.1 від 19.12.2016 р.У
Наказом № 10-ОП ві^ 09.07.2018 р. призначено відповідальним за безпеку під час виконя ння робіт на висоті та
верхолазних робіт - головного інженера Коханського Т.М., на час його відсутності - начальника виробничотехнічного підрозділу Яцульчака Р.М., які пройшли перевірку знань НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці
під час виконання робіт на висоті» у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» і перевірку знань комісією Головного
управління Держпраці у Київській області (копія витягу з протоколу № 81-488-17 від 22.09.2017 р.); і перевірку знань
комісією ТУ Держгірпромнагляду у Львівській області у КП «ЛОУЦ» (копія витягу з протоколу № 001-15 від
25.09.2015 р.).
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань
Наказом по підприємству № 01-ОП/К від 03.07.2018 р. створено службу з охорони праці.
охорони праці та промислової безпеки; наявністю сл\'жби охорони праці,
На підприємстві розроблені та затверджені інструкції з охорони праці на види робіт підвищеної небезпеки та на
професії. Наказом № 04-ОП від 04.07.2018 р. затверджено перелік інструкцій з охорони праці, що діють на
підприємстві. В тому числі затверджено інструкції з охорони праці: № 10 для електрозварника,№22 при виконанні
робіт на висоті, № 25 для верхолаза, № 26 під час безпечного виконання верхолазних робіт.
Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з питань охорони праці
згідно НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони
праці». На підприємстві ведуться: журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; журнали
реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці з відмітками проведення первинного, повторного,
позапланового, цільового інструктажів.
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
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Підприємство забезпечено нормативно-правовою документацію, шо розповсюджується на роботи підвищеної
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Д-^^ організації роботи з навчання, певевіпіси .нань з питань
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Демчук І.М._
(ініціали та прізвище)
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у Львівській області
персональних даних з метою забезпечення-виконання вимог
^« - експлуатацію (застосування) машин, ^,еxаніз^нв. устатковання
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