
! ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця ТзОВ “БК “НАШ СТАНДАРТ ”__________ ___________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

44452. Україна. Волинська обл.. Старовижівський р-н. с. Мизове. вул. Лесі Українки. 31 _____
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

_________________________ _____________ 0955837569.________________________________
телефаксу, адреса електронної пошти;

ЄР /  АР

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 
Код ЄДРПОУ 41900815. КВЕД 41.20 “Будівництво житлових і нежитлових будівель ” 

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

_____________На підрядних об’єктах згідно укладених договорів_________________
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 відсутня____ _________________

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці відсутня___________
(дата проведення аудиту)

Я,__________________ Гніровський Віталій Григорович____________
(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;

_____________ 1. Роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метра (п. 6 Додатку 6)___________
(найменування виду робіт

_____________________________2, Роботи верхолазні (п. 14 Додатку 6) _____________________
підвищеної небезпеки

____________3.Роботи в траншеях.котлованах (п, 14 Додатку 6)______________________________

____________4.Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 мери або в зоні розташування
підземних комунікацій (п. 14 Додатку 6)_________________________________________________

Інші відомості У товаристві створено службу охорони праці. Функції служби охорони
праці наказом № 6-ОП від 11.09.2018р. виконує директор Гніровський В.Г.________________
Наказом № 2-ОП від 11.09.2018р. створено комісію по перевірці знань працівників товаристь.



охорони праці в складі директора Гніровського В.Г.. бухгалтера Семостьян А.В. та 
^ ^ ^ ^ Кдаректора ТзОВ “ІГОС”Якимчука С.В. (за згодою! які пройшли навчання та перевірку знань

Закону України “Про охорону праці” та нормативно-правових актів до нього в ДП “Волинський 
Ш експертно-технічний центр Держпрапі”,

У товаристві розроблено, затверджено та введено в гтію:
згідно наказу № 1-ОП від 11.09.2018р. -  інструкції з охорони прані:

W згідно наказу № 1-ОП від 11.09.2018р. -  посадові інструкції:
' згідно наказу № 9-ОП від 11.09.2018р. -  положення, що регламентують роботу підприємства з

питань охорони праці.
У товаристві є в наявності та ведуться: Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань 
охорони праці; Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці; 
Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці у товаристві; Журнал обліку робіт, що вико
нуються за нарядами і розпорядженнями; Журнал видачі наряд-допусків: Журнал приймання 
та огляду риштувань та помостів; Журнал обліку та зберігання засобів захисту.
У товаристві наказом 7-ОП від 11.09.2018р. призначено відповідальну особу за організацію і 
безпечне виконання робіт, що виконуються на висоті понад 1.3 метра, верхолазних робіт в 
опорному просторі директора Гніровського В.Г.. який пройшов навчання і перевірку знань в ДП 
“Волинський експертно-технічний центр Держпрані”. Наказом № 11-ОП від 10.09.2018р. 
призначено відповідульну особу за безпечне проведення земляних робіт на глибині понад 2 метри 
або в зоні розташування підземних комунікацій директора Гніровського В.Г. Наказом № 12-ОП 
від 10.09.2018р. призначено відповідульну особу за безпечне проведення робіт в траншеях, 
котлованахдиректора Гніровського В.Г.
Відповідальним за видачу наряд-допусків при виконанні робіт підвищеної небезпеки наказом
№ 8-ОП від 10.09.2018р. призначено директора Гніровського В.Г.__________________________
Наказом № 5-ОП від 10.09.2018р. створено комісію по випробуванню засобів індивідуального 
захисту в складі директора Гніровського В.Г.. бухгалтера Семостьян А.В. та директора ТзОВ 
“ІГОС”Якимчука С.В. (за згодою).
У товаристві в наявності є пояси запобіжні, які пройшли випробування, про що свідчать акти №1 
та №2 випробувань від 10.09.2018р.
Працівники зайняті на роботах підвищеної небезпеки пройшли навчання і перевірку знань з 
питань охорони праці комісією підприємства.
Запис про проведення інструктажів ведеться в журналі реєстрації інструктажів з питань охорони 
праці на робочому місці.
У ТзОВ “БК “НАШ СТАНДАРТ ” наявна необхідна технологічна та нормативна документація, що 
регламентує виконання робіт підвищеної небезпеки.

Гніровський В.Г.

Декларі 
органі Держпраці

(ініціали та прізвище)

ована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
0 9 _________20Д? р. №  6___________________ .


