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

Відомості про роботодавця: ТзОВ «Рівнетелекомбуд»
Рівне-17, свідоцтво платника ПДВ № 24925335, КВЕД 43.21, директор Живий
Юрій Ярославович, 0362-610-620,610-612, rivnetelecombud@ukr.net, м. Рівне
Інформація про наявність договору страхування цивільної
відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків
можливої шкоди:
Українська акціонерна компанія «Аска», договір СТД № 3127563 від
19.04.2013, термін дії до 22.04.2017 р.
Я, директор Живий Юрій Ярославович,
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, устаткування підвищеної небезпеки:
-ремонтні монтажні, будівельні та інші роботи, що виконуються на висоті
понад 1,3 метра, крім робіт верхолазних та скалелазних, що виконуються на
висоті 5 метрів і більше над поверхнею грунту, з перекриттям або робочого
настилу або робіт, що виконуються за допомогою підйомних і підвісних
колисок, механічних підіймачів та будівельних підйомників без отримання
відповідних дозволів.
Кількість робочих місць - 5.
Інші відомості: Управління охороною праці здійснює директор Живий
Юрій Ярославович, який пройшов навчання та перевірку знань відповідно до
ЗУ «Про охорону праці» в ДП «Рівненський експертно-технічний центр»
протокол № 145 від 18.11.2016 р. посвідчення № 4436-145-16.
Наказом №02ЮП від 03.01.2014 р. по Товариству введені в дію нормативні
документи з питань охорони праці, а саме:
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань
охорони
праці;
положення про службу охорони праці;
положення про роботи уповноважених трудових колективів з питань
охорони праці;
положення про комісію з охорони праці.
Наказом №03/0П від 23.02.2017р. створена постійно діюча комісія по
перевірці знань з питань охорони праці у працівників товариства.
Голова комісії : Живий Ю.Я - директор товариства, члени комісії заступник
директора по будівництву ТзОВ «Рівнетелекомбуд» Гальченко С.І. інженер з
охорони праці по договору ТзОВ «Рівнетелекомбуд» Сис В.К. пройшли

навчання і перевірку знань вимог Закону України « Про охорону праці « в
ДП « РЕТЦ» протокол № 145 від 18.11.20Іброку посвідчення № 4436-145-16.
№48 від 12.04.201 Зр, №2 від 18.01.201 Зр, №86 від 10.09. 2010р.- посвідчення №
1889 -48, № 67-2, № 3083-86. протокол №2 від 20.01.2017року посвідчення №
53-2-17, протокол № 123 від 13.10.20Іброку посвідчення № 3609-123-16.
Наказом № 04/ОП від 01.03.2017р. створена служба охорони праці по
товариству, функції служби охорони праці виконує інженер з по договору
Сис В.К.., який пройшов навчання і перевірку знань з питань охорони
праці Закон України « Про охорону праці в ДП «РЕТЦ « протокол № 123
від 13.10.20Іброку посвідчення № 3609-123-16.
Наказом №08ЮП від 23.02.2016р. призначено відповідальну особу заступника директора по будівництву Гальченка С.І. за станом охорони
праці та техніки безпеки по товариству.
Наказом №01ЮП від 20.02.2017р. призначено відповідальну особу заступника директора по будівництву Гальченка С.І. за виконанням робіт з
підвищеною небезпекою в тому числі робіт на висоті( протокол перевірки
знань №14 від 14.02.2017р посвідчення № 437 -14 - 17).
Протоколом №4та №5 - засідання комісії з перевірки знань з питань
охорони праці від 07 грудня 2016р. та 02.03.2017року всім працівникам
товариства проведено перевірку знань з питань охорони праці у працюючих
по товаристві за професіями по видах робіт та відповідних Правил
Наказом № 05/ОП від 02.03.2017р. затверджені і введені вдію інструкції
з охорони праці по професіях та видах робіт.
Працівники ' товариства забезпечені розробленими та затвердженими в
установленому порядку посадовими та виробничими інструкціями , які видані
на руки під розписку.
Працівники товариства забезпечені справними приладами, пристроями,
інструментом, спецодягом, засобами індивідуального
захисту. ТзОВ
«Рівнетелекомбуд» має виробничу базу, яка відповідає вимогам ГСТУ 36.1-
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