
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам 

законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

Назва суб’єкта господарювання - Товариство з обмеженою відповідальністю «Рембудтехнологія»
Юридична адреса - 02094, м.Київ, Дніпровський р-н, бульвар Верховної ради, 22
Вид діяльності заКВЕД 2010-2016 - 41.20
Код згідно з ЄДРПОУ - 34292350
Директор - Русаков Дмитро Сергійович
Телефон /факс - (044) 599-17-25, (044) 228-69-83, rembudtechno@ukr.net

Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, 
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки -  Об’єкти виконання робіт на території Рівненської 
області.

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами 
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди (найменування страхової компанії,строк дії страхового 
полісу, номер і дата його видачі) - У ТОВ «Рембудтехнологія» відсутні об’єкти підвищеної небезпеки, 
працівники підприємства застраховані у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на 
виробництві відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове соціальне страхування від 
нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 
працездатності».

Я, Русаков Дмитро Сергійович, цією декларацією підтверджую відповідність матеріально- 
технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання 
таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки:

Ремонтні, монтажні, будівельні 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 ґрунту, з перекриття або робочого настилу та робіт, що виконуються за 
допомогою підйомних і підвісних колисок, механічних підіймачів та будівельних підйомників 
без отримання відповідного дозволу.

Кількість робочих місць,в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм 
складає на підприємстві - 12 місць.

Інші відомості:
На підприємстві створено службу охорони праці. Функції служби охорони праці, згідно 

наказу по підприємству, покладено на інженера з охорони праці Немоловську Оксану Віталіївну, 
яка пройшла навчання та перевірку знань Закону України «Про охорону праці» та нормативно- 
правових актів до нього.

У ТОВ «Рембудтехнологія» розроблено, затверджено та введено в дію: «Положення про 
службу охорони праці», «Положення про систему управління охороною праці», «Положення про 
порядок проведення навчання і перевірку знань з питань ОП», «Положення про порядок видачі та 
затвердження наряд-допуску по ТОВ «Рембудтехнологія»», «Положення про порядок проведення 
та норми безкоштовної видачі спецодягу, взуття та 313». Розроблені і затверджені інструкції з 
охорони праці.

Працівники товариства забезпечені засобами індивідуального захисту: спецодягом, касками, 
поясами запобіжними.

На підприємстві 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 на підприємстві, журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на 
підприємстві, журнал обліку робіт, що виконуються за нарядами та розпорядженнями, журнал 
обліку та зберігання засобів захисту.

На підприємстві створено комісію по перевірці знань працівників з питань охорони праці. 
Голова комісії директор Русаков Д.С. Члени комісії: ст.майстер Рищиковець O.JI. та інженер з
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охорони праці Немоловська О.В. Розроблено і затверджено «Перелік робіт, що виконуються по 
наряд-допуску», «Перелік посадових осіб, які мають право видачі наряд-допусків». Призначені 
особи, відповідальні за проведення робіт на висоті та список працівників, які мають право 
виконувати роботи на висоті. Усі працівники внесені до списків, пройшли навчання і перевірку 
знань Закону України «Про охорону праці» та нормативно-правових актів до нього, «Правил ОП 
під час роботи з інструментом та пристроями», «Правил охорони праці під час виконання робіт на 
висоті», ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів та безпека праці. Охорона праці і промислова 
безпека в будівництві»

Працівники підприємства пройшли медичний огляд.
Працівники підприємства забезпечені засобами захисту в достатній кількості.
ТОВ «Рембудтехнологія» забезпечене нормативними актами, постійно поповнюється новими 

виданнями НПАОП.

Директор
ТОВ «Рембудтехнологія»

М.П.
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці
«___» « _______  » 201__р. N ______ .


