
ДЕКЛАРАЦІЯ

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

Відомості про роботодавця: Товариство з обмеженою відповідальністю «Спектр-
ТУ».

Юридична адреса: 35705, м. Здолбунів, вул.. Шевченка, 6, платник податку на 
загальних підставах ЄДРПОУ 21095772, КВЕД-2010 43.21. Електромонтажні роботи.

Директор: Гайдук Борис Васильович
тел./факс (03652) 2-66-88
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки -  об’єкти по Рівненській 

області.
Договір страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно 

відшкодування наслідків можливої шкоди відсутній у зв’язку з тим що на підприємстві 
немає об’єктів підвищенної небезпеки.

Я, Гайдук Борис Васильович, цією декларацією підтверджую відповідність 
матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці 
під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки: роботи, що виконуються на висоті 
понад 1,3 метра, крім робіт верхолазних та скелелаз них, що виконуються на висоті 5 
метрів і більше над поверхнею грунту, 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 -  3.

На підприємстві створено службу охорони праці згідно наказу №41, від 07.10.2005р.
Функції служби охорони праці, згідно наказу №9-ОП від 03.03.2008р. покладено на 

головного інженера Новачука Василя Григоровича, який пройшов навчання та перевірку 
знань в РЕТЦ з Закону України «Про охорону праці» та нормативно-правових актів до 
нього, посвідчення №515-18-17 від 17.02.17р., «Правил охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями» НПАФП 0.00-1.71-13 посв. №1183-87-17, «Правил охорони 
праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 посв. №1183-87-17, від 
27.03.17р., «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», посв. №4384- 
135-15, від 04.12.15р.

В ТзОВ «Спектр-ТУ» розроблено, затверджено та введено в дію:
- Положення про систему управління охороною праці, наказ №41, від 07.10.2005р.;
- Програму проведення вступного та первинного інструктажів по охороні праці для 

працівників, наказ №2, від 12.01.2006р.;
- Положення про проведення навчання та перевірку знань з питань охорони праці 

працівників, наказ №41, від 07.10.2005р.;
- Створено комісію по перевірці знань з питань охорони праці працівників, наказ 

№1, від 03.01.2017р.;
Призначено особу відповідальну за електрогосподарство по підприємству, наказ 
№1, від 03.01.2015р.;

- Розроблено порядок видачі нарядів та розпоряджень, що виконуються в 
електроустановках, наказ №2, від 16.01.2017р.;

- Розроблено перелік робіт з підвищеною небезпекою працівниками, наказ №2, від 
16.01.2017р.;

- Призначено особу відповідальну за організацію та безпечне виконання робіт на 
висоті, наказ №31, від 16.11.2011р.;
Призначено відповідальну особу за облік і збереження електроінструменту та 
пристроїв, наказ №3, від 20.01.2017р..



На підприємстві є в наявності та ведуться:
1. Журнали реєстрації вступного, первинного та інших інструктажів з питань охорони 

праці працівників;
2. Журнал обліку проведення технічного навчання;
3. Журнал протоколів перевірки знань з електробезпеки;
4. Оперативний журнал виконання робіт в електроустановках;
5. Журнал обліку робіт по нарядах та розпорядженнях;
6. Журнал обліку протипожежних та протиаварійних тренувань;
7. Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки;
8. Журнал обліку та видачі електроінструменту;
9. Журнал обліку та видачі інструкцій по охороні праці;
10. Журнал обліку і утримання засобів захисту;

Працівники, що задіяні в роботах з підвищенною небезпекою, пройшли навчання та 
перевірку знань в РЕТЦ у Рівненській області з «Правил охорони праці під час роботи з 
електроінструментом та пристроями» НПАОП 0.00-1.71-13, «Правил охорони праці під 
час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-0.7, «Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів», Закону України «Про охорону праці» та нормативно 
правових актів до нього.

Гайдук Борис Васильович -  директор 
посвідчення №1182-87-17 від 27.03.2017р. 
посвідчення №4382-135-15 від 04.12.2015р. 
посвідчення №514-18-17 від 17.02.2017р.

Новачук Василь Григорович -  головний інженер 
посвідчення №1183-87-17 від 27.03.2017р. 
посвідчення №4384-135-15 від 04.12.2015р. 
посвідчення №515-18-17 від 17.02.2017р.

Корнійчук Микола Олександрович -  начальник дільниці 
посвідчення №1184-87-17 від 27.03.2017р. 
посвідчення №4383-135-15 від 04.12.2015р. 
посвідчення №513-18-17 від 17.02.2017р.

Хаврук Олександр Володимирович -  начальник ETJI 
посвідчення №1185-87-17 від 27.03.2017р. 
посвідчення №4385-135-15 від 04.12.2015р. 
посвідчення №516-18-17 від 17.02.2017р.
В ТзОВ «Спектр-TV» наявні необхідні нормативні документи, що регламентують 

виконання робіт підвищенної небезпеки.
Працівники ТзОВ «Спектр-TV» зайняті на роботах з підвищеною небезпекою 

забезпечені усіма захисними засобами, а саме: касками, спецодягом, взуттям, 
запобіжними поясами, діелектричними ковриками, рукавицями, засобами захисту рук та
очей.

Директор Гайдук Б.В.ждЩ
29 березня 2017р. ^аЬК іР-'І |%%?10̂772 /Щ
Декларація зареєстрована в журналі обліку суб’єктів господарювання в Управління
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