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д е к л а р а ц ія

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

!і
Відомості про роботодавця
і1
)1ія [QjBjàii4ii()L особи
ІІаимеїіування юридичної особи: І ІрА Г «JІуцький домобудівсльний комбінат»
Місцезнаходження юридичної особи : 43023, Волинська область, м.Луцьк.вул.ЛндустріальнаЛ
Місце її державної реєстрації: Виконавчий Комітет Луцької міської Ради

|і
Кл/2 ї ї i'hninuKü податків згідно з СДРІІОУ: 30089004
КоО виду діяльності згідно з КВЕЛ:
il
41.20 Будівництво житлових і пежитлових будинків
н
Іі;)
|і

Прізвище, ім ’я та по батькові керівника;

Ваймап Руслан Олексійович

|!
Номер щенефону, телефаксу, адреса електронної пошти: тел. :
(0332)7'8б340.факс:(0332)786340,електронна пош та luisk.dbr (Egmail.com
1!
Місце,(Щ)реса) виконання робіт підвищеної небезпеки : 43023,Волинська
об j іасть!<м Л у цьк. вул .. 111дустр іал ы т,4

і

л

І,
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків мож ливої шкоди:
• !;
Я. Вайман Руслан Олексійович — генеральний директор І ІрАТ «Луцький ДБК» ціпо декларацією
підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з
іштань^охорони праці 11 ід час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації
(застосування) таких машин, механізмів, устагковання підвищеної небезпеки:
найменування виду робіт підвищеної небезпеки без отримання, відповідного дозво.іу:
- Ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи, що викопуються на висоті понад 1,3 метра, крім
робіт верхолазних та скелелазних. що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею
грунту.уз перекриття або робочою настил} та робіт, що виконуються за допомогою підйомних і
підвіспірх колисок, механічних підіймачів та будівельних підйомників.

іі

кількість робочих місць, в тому числі на яких існує підвищений р изик виникнення травм:
11а підприємстві працює 106 чоловік з них 59 чоловік виконує роботи підвищеної небезпеки та
експлуатують обладнання підвищеної небезпеки, яке знаходиться па балансі підприємства, а саме:
[г роботи із застосуванням ручних електроінструментів;
~ зварювальні, газополум’яні роботи;
. ;і роботи в діючих електроустановках напругою вище 1000 В;
стропальні роботи;
■р експлуатація балонів з киснем, пропаном:
г вантажно-розван тажувальні роботи за допомогою машин і механізмів;
{ ~ зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд.зміцнення їх аварійних частин.
'4
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к■н_ і:рлш і промислова безпека у будівництві
І ипЬ і
нагл>=
кран

ДВІ] А.3.2-2-2009

"рукиія для інженерно-технічних працівників, які здійснюють ІII [ДОН 0.00-5.20-04
‘"риманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних

Типові інструкція для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт ІIIІАОГІ 0.00-5.06-04
з . .. . ішепня вантажів кранами
'-струкція для осіб, відповідальних за утримання
.^ п ід ій м ал ьн и х кранів в справному етані

ІІІІЛОП 0.00-5.07-04

иі інструкція з безпечного ведення робіт для стропальників
мювачів), які обслуговують вантажопідіймальні крани

ІІІІЛОП 0.00-5.04-05

і

Тлпов<і) положення про діяльність уповноважених найманими
працівниками осіб з питань охорони прані
н
Типові| положення про кабінет охорони праці

ІІІІЛОП 0.00-4.20-07

Типовф положення про комісію з питань охорони праці підприємства

ІІІІЛОП 0.00-4.00-07

ІІ1ГЛОГІ 0.00-4.1 1-07

Т ипові )) положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з ІІІІЛОП 0.00-4.12-05
питаньЙохорони праці

Типов<*| положення про службу охорони праці

ІІІІЛОП 0.00-4.21-04

іі
магмо Іозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки № 288.16.07-41.20 від 12.07.2016 р.

Про і в і д п о в і д а л ь н і с т ь
даних попереджений

за

надання

деклаоацд

недостовірних

Р. О. Наймам
(ініціали та прізвище)

деф|і^гру журналі обліку суб'єкті іі господарювання у територіальному органі
р. N 6 Ы &________.

П р и м іі|(а.^ї№ ш а особа-- підприємець проставляє печатку в разі її наявності.
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