
ДЕКЛАРАЦІЯ
відомості матеріально-технічної бази роботодавця 

вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

Відомості про роботодавця: ТОВ «БК «Енерго», 35301. Рівненська обл. Рівненський район, 
село Шпанів, вул. П.Чубинського 26. ЄДРПОУ 41048709. Зареєстроване у Рівненській 
районній державній адміністрації.

К В Е Д - 43.21 «Електромонтажні роботи»
К В Е Д - 43.29 «Інші будівельно-монтажні роботи»
КВЕД -  43.39 «Інші роботи із звершення будівництва»
КВЕД -  77.32 «Надання в оренду будівельних машин і устаткування»
КВЕД -  47.99 «Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами»
КВЕД -4 1 .1 0  «Організація будівництва будівель»
К В Е Д -4 1 .2 0  «Будівництво житлових і нежитлових будівель»
КВЕД -  42.22 «Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій»

ТОВ «БК «Енерго»
Тел. (068)424-07-07 
e-mail: tovbkenergo@ukr.net

Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки -  Рівненська область.
На підприємстві об’єктів підвищеної небезпеки немає.
ТОВ «БК «Енерго», в особі директора Абаньшина Віталія Олександровича, цією декларацією 
підтверджую відповідальність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам 
законодавства з питань охорони 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 скелелазних, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над 
поверхнею грунту, з перекриттям 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 на яких існує підвищений ризик виникнення травм -  2.

Інші відомості:
На ТОВ «БК «Енерго» функції служби охорони праці, згідно наказу №1 від 24 березня 

2017р призначений відповідальний за стан охорони праці та пожежної безпеки -  Стрілець 
Іван Анатолійович , який пройшов навчання та перевірку знань в Рівненському експертно- 
технічному центрі протокол від 20.02.2017року , посвідчення №277-9-17. Згідно наказу №11 
від 24 березня 2017 призначений відповідальним за безпечне виконання робіт на висоті, та 
роботи з ручним електроінструментом — Прищепа Микола Олександрович, який пройшов 
навчання та перевірку знань в комісії Рівненському експертно-технічному центрі, «Правила 
безпечної роботи з інструментами та пристроями», «Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті», протокол від 20.02.17 №279-9-17.
У ТОВ «БК «Енерго», затверджено та введено в дію:

mailto:tovbkenergo@ukr.net


Згідно наказу №2 від 24 березня 2017 року «Про затвердження служби охорони 
праці», «Про затвердження системи управління охороною праці»;
Згідно наказу №3 від 24 березня 2017 року «Положення про проведення навчання та 
перевірки знань з охорони праці»;
Згідно наказу №4 від 24 березня 2017 року затверджено інструкції з охорони праці та 
перелік інструкцій;
Згідно наказу №7 від 24 березня 201-7 року «Положення про забезпечення працівників 
спецодягом, спец взуттям, засобами захисту»

На ТОВ «БК «Енерго» 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 і розпорядженнями, журнал обліку і зберігання засобів захисту.

На підприємстві наказом від 24.03.2017 року №3 створено комісію по перевірці знань 
працівників питань охорони праці. Голова комісії -  директор Абаньшин Віталій 
Олександрович (протокол від 20.02.17 №276-9-17). Члени комісії: головний інженер 
Стрілець Іван Анатолійович (протокол від 20.02.17 №277-9-17), інженер -  Присяжнюк Ігор 
Васильович (протокол від 20.02.17 №278-9-17), які пройшли навчання і перевірку знань в ДП 
«Рівненський експертно-технічний центр».

Згідно наказу №11 від 24.03.2017 року розроблено та затверджено «Перелік робіт на висоті, 
які виконуються по наряду», «Список осіб, які мають право видачі наряд-допусків при 
виконанні робіт на висоті». Усі працівники, внесені до списків, пройшли навчання і 
перевірку знань Закону України «Про охорону праці» та нормативно правових актів до 
нього, «Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями», «Правила охорони праці 
під час виконання робіт па висоті» протокол від 24.03.1 7 року №12.

Працівники пройшли медичний огляд, акт від 6 квітня 2017 року.
Підприємство забезпечене нормативно-правовими актами в повному обсязі.
Працівники підприємства забезпечені засобами захисту в достатній кількості (каски.

експертно-технічному центрі.

« » 2017р

У а , w  є*


