
Декларація
відповідності матеріально - технічної бази роботодавця 

вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки 
ТОВ «ІБК ЕНЕРГОТЕХНОБУД»

Відомості про роботодавця:
Товариство з обмеженою відповідальністю «ІБК ЕНЕРГОТЕХНОБУД»
33014; Рівненська обл., м.Рівне, вулиця Данила Галицького, 19. офіс 107 
тел/факс-(0362) 60-88-81; ;

Вид діяльності за КВЕД: 41.20 -  Будівництво житлових і нежитлових будівель 
Р/р -26002042027800 
Банк - АТ « Укрсиббанк»
М Ф О- 351005
Код ЄДРПОУ - 34327586
Місце виконання робіт: об’єкти замовника по Україні
Я, директор ТОВ « ІБК ЕНЕРГОТЕХНОБУД»,Віктор Віталійович Дацюк , цією 
декларацією підтверджую відповідність матеріально - технічної бази та умов праці 
вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт 
підвищеної небезпеки:
- ремонтні, монтажні, будівельні роботи та інші роботи , що виконуються на висоті по

над 1,3м, крім робіт верхолазних та скелелазних, що виконуються на висоті 5м і більше 
над поверхнею грунту , з перекриття або робочого настилу та робіт, що виконуються за 
допомогою підйомних і підвісних колисок , механічних підіймачів та будівельних під - 
йомників, без отримання відповідного дозволу.
Кількість робочих місць, в тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення травм 
становить 5 місць.

*

Інші відомості:
Віктор Віталійович Дацюк -  директор. Відповідальний за дотримання вимог законо

давства з питань охорони праці та промислової безпеки на підприємстві.Наказ №20 від 
28.12.2016р.
Пройшов навчання та перевірку знань наї 11-у групу з електробезпеки 27.02.2017р. в 
ДН «Рівненський ЕТЦ» Управління Держпраці.
Пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці:

- Закон України » Про охорону праці» та нормативно - правових актів до нього 
Протокол № 22/1 від 06.03.2017р.

ДБН А.3.2.2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова 
безпека в будівництві»

« Правил безпечної роботи з інструментом та пристроями»
«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті»

Протокол №22-6 від 27.02.2017р.
« Правил безпеки систем газопостачання України» та правил виконання 
газонебезпечних робіт,

«Правил будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском», 
нормативних актів, що встановлюють вимоги до балонів.

- «Правил будови та безпечної експлуатації водогрійних котлів»
- « Правил будови та безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів»

« Правил будови і безпечної експлуатації підйомників»
« Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів»

Протокол № 22-в від 02.03.2017р.



Майструк Дмитро Петрович - виконроб, відповідальний працівник за виконання робіт 
на висоті. Наказ № 4 від 28.12.2016р.
Пройшов навчання та перевірку знань на 111-у групу з електробезпеки в ДП « Рівненсь-
ий ЕТЦ» Управління Держпраці 27.02.2017р
Пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці:

Закону України » Про охорону праці» та нормативно - правових актів до нього 
Протокол № 101 від 08.09.2016р.

ДБН А.3.2.2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова 
безпека в будівництві»
« Правил безпечної роботи з інструментом та пристроями»,
«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті»

Протокол №101-6 від 05.09.2016р.
- « Правил будови та безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів»
- « Правил безпеки систем газопостачання України», та правил виконання газоне

безпечних робіт,
- «Правил будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском»,

нормативних актів, що встановлюють вимоги до балонів,
- «Правил безпечної експлуатації підйомників»,
- « Правил безпечної експлуатації ліфтів».

Протокол № 101-в від 08.09.2016р.
Людмила Миколаївна Дячук -  інженер з охорони праці. Наказ №22 від 20.01. 2014р.

Пройшла навчання та перевірку знань на 1 У-у групу з електробезпеки 12.11.2014р. в 
ДП « Рівненський ЕТЦ» Держгірпромнагляду .
Пройшла навчання та перевірку знань з питань охорони праці:

- Закону України » Про охорону праці» та нормативно - правових актів до нього 
Протокол № 59 від 20.05.2016р.

ДБН А.3.2.2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова 
безпека в будівництві» _
« Правил безпечної роботи з інструментом та пристроями»

«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті»
Протокол № 59-6 від 17.05.2016р.

« Правил будови та безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів»
« Правил будови і безпечної експлуатації підйомників»
« Правил безпечної експлуатації ліфтів».

- «Правил будови та безпечної експлуатації водогрійних котлів»
Протокол № 59-в від 20.05.2016р.

« Правил безпеки систем газопостачання України» та правил виконання 
газонебезпечних робіт,

«Правил будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском», 
нормативних актів, що встановлюють вимоги до балонів.

Протокол №59-в від 20.05.2016р.
Розроблено та затверджено наказом № 12 від 26.09.2013р.

Положення про службу охорони праці 
Положення про систему управління охороною праці
Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці
Положення про енергетичну службу
Положення про порядок видачі та оформлення наряду -  допуску 
Положення про розробку інструкцій з охорони праці
Положення про забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям, засобами 
індивідуального захисту



Наказом № 8 від 17.01,2017р. затверджено та введено в дію Інструкції з питань 
охорони праці по спеціальностях та за видами робіт.
Наказом № 20 від 06.03.2017р. створено постійно діючу комісію для перевірки знань 
з питань охорони праці.
Працівники, зайняті на роботах підвищеної небезпеки пройшли навчання й перевірку 
знань з питань охорони праці.
Протоколи: №1,№2,№3,№4;
Запис про проведення інструктажів з охорони праці робиться у відповідних Журна
лах реєстрації інструктажів з питань охорони праці.
Працівники, зайняті на роботах на висоті забезпечені засобами індивідуального за - 
хисту. Запобіжні пояси випробувано в лабораторії ДП « Рівненський експертно-

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб,єктів господарювання Управління 
Держпраці у Рівненській області.


