/

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази
вимогам законодавства З питань охорони праці
Відомості про роботодавця ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

«КОМФОРТ-СКОЛЕ»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

,

82613, Львівська обл., Сколівський р-н., с.м.т. Верхнє Синьовидне, вул. Січових
Стрільців, буд. 89 В
місце знаходження,

код ЄДРПОУ

41425076

код згідно з ЄДРПОУ,

Директор Голодянка Тетяна Миколаївна
прізвище, ім'я та по батькові

керівника,

+380666624358 кош£ог1:8ко1е@дшаі1. сош
номер телефону, телефаксу, адреса електронної

пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,
ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків.
номер телефону, телефаксу, адреса електронної

с.м.т. Верхнє Синьовидне, Львівська
місце виконання робіт підвищеної
та/або експлуатації

пошти

область

небезпеки

(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 ПП «КОМФОРТ-СКОЛЕ» страхування цивільної відповідальності
перед третіми особами не проводиться, у Зв'язку з ти щ о . Приватне Підприємство
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 17.10.2017 р.
(дата проведення

Я,

аудиту)

директор Голодянка Тетяна Миколаївна

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або 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
підвищеної
небезпеки
та/або
експлуатації
(застосування) таких машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:
- роботи, що виконуються на висоті понад 1,З метра;
- земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в Зоні
розташування підземних комунікацій;
- роботи верхолазні;
- обстеження та чищення димарів;
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання
небезпеки,

тип або марка

підвищеної

(за наявності), номер йартії, дата виготовлення, країна походження.

які виконуються, та/або експлуатуються

(застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

к і л ь к і с т ь робочих місць: 9, на яких існує підвищений ризик виникнення травм: 6
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення

травм

кількість будівель і споруд (приміщень): 1,
виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів): о
будівель і споруд

(приміщень), виробничих об'єктів

(цехів, ділЬниць, структурних

підрозділів)

ші відомості
Директор
ПП
«КОМФОРТ-СКОЛЕ»
Голодянка
Тетяна Миколаївна
пройшла
59ї ревірку Знань законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання
першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки та нормативноправових актів З охорони праці, а саме: Загальний курс З ОП, комісією створеною
на підставі наказів Головного управління Держпраці у Київській області № 1393
від 26.05.2017 р. у ТОВ «НВЦ «Безпека та надійність» (витяг З протоколу № 8507-17 від 03.08.2017 р . ) .
Наказом № 15-ОП від 26.10.2017 р. створено комісію З перевірки знань З
питань охорони праці у працівників підприємства. Голова комісії — Директор ПП
«КОМФОРТ-СКОЛЕ»
Голодянка Т.М. та члени комісії: інженер з охорони праці
—,
Штойко В.М. , виконроб Романченко Г.А. пройшли перевірку Знан^ аагал»^ІЄ0ИЯу*О^(Єд^А
З охорони праці: комісіями створеними на підставі наказів: Гс думВШЩЯЯ
ІіЩіШШЩЩ'^^'
Держпраці у Київській області № 2528 від 10.07.2018 р. у ТОЗ^^у^нД". ^уП-^^^^з^кП^З^-А^'^.:^^
безпека»
(витягу З протоколу № 81-725-18 від 31.08.201Г
|аа'Х.;^іу

Держпраці у Житомирській області № 1338 від 24.07.2017 р. у ТОВ «Консалтинговий
центр «Практика» (витягу З протоколу № 29-08-18 від 03.08.2018 р . ) .
Наказом №
06-ОП від 05.06.2018 р. призначено
відповідального
За
справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства та пожежну безпеку
виконроба Романченка Г.А. (IV група З електробезпеки), який пройшов навчання
вимог НПАОП
40.1-1.21-98 «Правила
безпечної
експлуатації
електроустановок
споживачів»,
«Правила
технічної
експлуатації
електроустановок
споживачів»,
НПАОП
40.1-1.32-01
«Правила
будови
електроустановок.
Електрообладнання
спеціальних
установок» ,
НПАОП
40 .1-1. 07-01
«Правила
експлуатації
електрозахисних засобів» у ТОВ «Консалтинговий центр «Практика» і перевірку
знань комісією Головного управління Держпраці у Житомирській області (копія
витягу З протоколу № ЗОЕЛ-08-2018 від 03.08.2018 р . ) .
Наказом № 11-ОП від 06.06.2018 р. призначено відповідальних:
• за безпечне виконання робіт, ш,о виконуються на висоті понад 1,3 метра;
за
безпечне
виконання
верхолазних
робіт
з правом
видачі
наряд-допусків
виконроба
Романченка Г.А.,який
пройшов навчання вимог НПАОП
0.00-1.15-07
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» у ТОВ «Консалтинговий
центр «Практика»
і перевірку Знань комісіеао створеною на підставі наказу
Управління Держпраці у Житомирській області (витягу З г^отоколу № 29-08-18 від
03.08.2018 р . ) ;
• за безпечне виконання земляних робіт, ш;о виконуються на глибині понад 2
метри або в З О Н І розташування підземних комунікацій З правом видачі наряддопусків виконроба Романченка Г.А.,який пройшов навчання вимог НПАОП 45.2-7.0212
ДБН
А. 3.2-2-2009
«Система
стандартів
безпеки
праці.
Охорона
праці,
промислова безпека у будівництві» у ТОВ «Консалтинговий центр «Практика»
і
перевірку знань комісією створеною на підставі наказу Управління Держпраці у
Житомирській області (витягу з протоколу № 29-08-18 від 03.08.2018 р . ) ;
• за безпечне виконання робіт з обстеження та чиш;ення димарів З правом
видачі наряд-допусків виконроба Романченка Г.А.,який пройшов навчання вимог
НПАОП
0.00-1.76-15
«Правила
безпеки
систем
газопостачання»
у
ТОВ
«НВЦ
«Професійна безпека» у ТОВ «Консалтинговий центр «Практика»
і перевірку Знань
комісібао створеною на підставі наказу Управління Держпраці у Житомирській
області (витягу з протоколу № 29-08-18 від 03.08.2018 р . ) .
(прізвище,
питань

ім'я

Наказом
охорони праці.

та

по

по

батькові

осіб,

підприємству

№

які

відповідають

10-ОП

від

за

дотримання

05.06.2018

р.

вимог

законодавства

створено

службу

з

З

охорони праці та промислової безпеки; наявністю служби охорони праці.

На підприємстві розроблені та затверджені інструкції з охорони праці на
види робіт підвиш;еної небезпеки та на професії. Наказом № 04-ОП від 04.06.2018
р^
Затверджено перелік інструкцій з охорони праці, ш;о діють на підприємстві.
В тому числі Затверджено інструкції з охорони праці: № 20 для верхолаза; № 22
під час верхолазних робіт; № 23 під час виконання
робіт З обстеження та
чиш,ення димарів № 24 під час виконання земляних робіт (наказ № 04-ОП від
04.06.2018 р . ) .
Робітники
підприеа^ства
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 відміткаїми проведення первинного, повторного, позапланового,
цільового інструктажів.
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

В
наявності
необхідна
експлуатаційна
документація
на
зварювальне
обладнання, пояси страхувальні (паспорти, керівництва З експлуатації, протоколи
випробувань, журнал обліку випробувань Зварювального обладнання; журнал обліку
робіт на висоті, ш;о виконуються за нарядами-допусками та розпорядженнями), яке
Застосовується при виконанні робіт підвиш;еної небезпеки.
експлуатаційної

документації.

Робітники
підприємства
забезпечені
спеціальним
одягом,
спеціальним
взуттям
та
іншими
засобами
індивідуального
Захисту.
Засоби
підлягають
випробуванням та оглядам у відповідні строки. Наказом № 08-ОП від 04.06.2018 р.
створено комісію З приймання і перевірки засобів індивідуального Захисту, ш;о
надходять на підприємство на відповідність вимогам нормативних документів.
засобів індивідуального

захисту.

Підприємство
забезпечено
нормативно-правовою
документацію,
' ш;о
розповсюджується на роботи підвиш,еної небезпеки, які декларуються. Матеріальнотехнічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці і
дозволяє дотримуватися вимог нормативно-правових актів З охорони праці, під час
виконання робіт, які декларуються.

Підприємство
має навчально-методичне
Забезпечення
роботи З навчання, перевірки знань з питань охорони праці.

для

організації

нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

(Г

Голодянка Т.М.
(ініціали та прізвище)

(підпис)
1^

0.°|

2018 р.

Декларація зареєстрована у журналі
територіальному органі Держпраці

Примітки:

1.

іку суб'єктів

господарювання у

Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоді Й5У]Є|їН^і^я§1|ддщ^ад«^_^^ •
з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі донволів на„виконанч;^ р а б і г _ " "
підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин,Уяй^§А§Є&й{1 ОблаСТІ
устатковання підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової
картки платника
іД^^'|^#^<1а1ає1ь|
особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийнятті?"Та"
повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в
паспорті.".

