ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця
вимогам законодавства з питань охорони праці
та промислової безпеки
Відомості про роботодавця: Товариство з обмеженою відповідності “Технології
сучасності”, 33003, м.Рівне, вул. Гагаріна, 39; ЄДРПОУ 35504961; ІПН 355049617167;
КВЕД — 43.21 “Електромонтажні роботи”.
Директор — Матвійчук Ігор Вячеславович.
Т ел.- 095-2045-71-51.
Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації
(застосування)машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки — Рівненська
область,Україна.
Підприємство не належить до об'єкту підвищеної небезпеки.
Я, Матвійчук Ігор Вячеславович, цією декларацією підтверджую відповідність
матеріально-технічної бази та умов праці вимогам з питань охорони праці під час виконання
таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів,
устаткування підвищеної небезпеки.
Кількість робочих місць — 4.
Ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи, що виконуються на висоті понад 1,3
м, крім робіт верхолазних та скелелазних, що виконуються на висоті 5 метрів і більше
над поверхнею грунту, з перекриття або робочого настилу та робіт, що виконуються з
допомогою, підйомних та підвісних колисок, механічних підіймачів та будівельних
підйомників.
Інші відомості:
На підприємстві створено службу охорони праці. Функції служби охорони праці згідно
наказу по підприємству №10.01-7/17 від 10.01.17р., покладено на головного інженера
Ярмольчука С.М., який пройшов навчання та перевірку знань Держгірпромнагляду РЕТЦ з
“Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями”, “Правил охорони праці
під час виконання робіт на висоті”, ДБНА.3.2-2-2009 “Система стандартів безпеки праці.
Охорона праці і промислова безпека в будівництві” посвідчення №270-9/6-17 протокол від
06.02.17 №9-6.
У ТОВ “Технології сучасності” розроблено, затверджено та введено в дію:
— згідно наказу №10.01-6/17 від 10.01.17р., інструкції з охорони праці;
— згідно наказу №10.01-23/17 від 10.01.17р., посадові інструкції;
— згідно наказу №10.01-22/17 від 10.01.17р., Положення про службу охорони праці,
Положення видачу та оформлення наряд-допуску, Положення про систему управління
охороною праці, Положення про навчання та перевірку знань з питань охорони праці, Програма
вступного інструктажу.
На підприємстві 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 питань охорони праці на підприємстві; Журнал обліку
робіт, що виконуються за нарядами і розпорядженнями; Журнал приймання та огляду
риштувань та помосту; Журнал періодичного огляду тари; Журнал огляду елементів
спеціальних страхувальних засобів; Журнал обліку та зберігання засобів індивідуального
захисту.
На підприємстві наказом №10.01-9/17 від 10.01.17р. створено постійно-діючу комісію
для перевірки знань з питань охорони праці в складі: Голова комісії — директор Матвійчук
Ігор Вячеславович, (посвідчення Держгірпромнагляду Рівненський ЕТЦ №271-9/6-17
протокол від 06.02.17 №9-6 “Правила охорони праці під час роботи з інструментом та

пристроями”, “Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті”, ДБНА.3.2-2-2009
“Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві”), Члени
комісії — начальник дільниці Тригуба Анатолій Олександрович (посвідчення
Держгірпромнагляду Рівненський ЕТЦ №269-9/6-17 протокол від 06.02.17 №9-6
“Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями”, “Правила охорони
праці під час виконання робіт на висоті”, ДБНА.3.2-2-2009 “Система стандартів безпеки праці.
Охорона праці і промислова безпека в будівництві”) та головний інженер Ярмольчук Сергій
Миколайович (посвідчення Держгірпромнагляду Рівненський ЕТЦ № 270-9-17 протокол від
09.02.17 №9 Закон України “Про охорону праці” та нормативно-правових актів до нього, та
посвідчення №270-9/6-17 та протокол 06.02.17 №9-6 “Правила охорони праці під час роботи з
інструментом та пристроями”, “Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті”,
ДБНА 3.2-2-2009 “Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в
будівництві”
На підприємстві наказом № 10.01-10/17 від 10.01.17р. відповідальним за безпечне
виконання робіт призначено начальника дільниці Тригубу Анатолія Олександровича.
Відповідальною особою за безпечне виконання робіт на висоті, в тому числі з риштувань,
наказом № 10.01-10/17 від 10.01.17р. призначено начальника дільниці Тригубу Анатолія
Олександровича.
Відповідальним за справний стан та огляд риштувань під час експлуатації на будівельних
об'єктах (наказ № 10.01-24/17 від 10.01.17р.) та відповідальним за технічний стан, зберігання
та проведення випробувань, щоденний огляд запобіжних поясів (наказ № 10.01-25/17 від
10.01.17р.) призначено начальника дільниці Тригубу Анатолія Олександровича.
Наказом ТОВ “Технології сучасності” № 10.01-26/17 від 10.01.17р. створено комісію по
прийманню риштувань в експлуатацію в наступному складі: Голова комісії — директор
Матвійчук І.В., члени комісії - головний інженер Ярмольчук С.М., та начальник дільниці
Тригуба А.О.
Наказом ТОВ “Технології сучасності” № 10.01.-27/17 від 10.01.17р. створено комісію з
проведення випробувань запобіжних поясів в наступному складі: Голова комісії — директор
Матвійчук І.В., члени комісії - головний інженер Ярмольчук С.М., та начальник дільниці
Тригуба А.О.
З працівниками ТОВ “Технології сучасності” було проведено навчання з питань
охорони праці та перевірку знань. Результати перевірки знань оформлені протоколом перевірки
знань №1 від 16.01.17р.
ТОВ “Технології сучасності” має нормативно-технічну літературу.

Директор ТОВ “Технології сучасності”
М.П.

Ute w i l l

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному
органі Держгірпромнагляду _____ _______________ 20___р. №________ .
завяіння ДержпрацІ у Рівненській області )

З А Р Е Є СТ Р ОВ АН О
д* j Q&>

