
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця 

вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

Відомості про роботодавця: ТОВ «Проминвестбуд», м. Рівне вул. Млинівська 27-6 
ЄДРПОУ 36597952. Зареєстроване у Рівненській районній державній адміністрації.
КВЕД -  42.22 «Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій»

ТОВ «Проминвестбуд»
Директор Корнійчук 1.1.
Тел. (0362) 61-09-26 
e-mail: teclmorembud@ mail.ru

Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки -  Україна.
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди -  ПРАТ ЕК «Провідна», діє на 
один рік на кожен автомобіль.

ТОВ «Проминвестбуд» , в особі директора Корнійчука Ігора Ілліча, 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:

Рем онтні, 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.
Кількість робочих місць на яких існує підвищений ризик виникнення травм -  3.

Інші відомості:
На ТОВ «Проминвестбуд» функції служби охорони праці, згідно наказу №1 від 5 

січня 2017 року призначена відповідальна за стан охорони праці -  Миронець Тетяна 
Сергіївна , яка пройшла навчання та перевірку знань з комісії територіального уравління 
Держгірпромнагляду у Рівненській області Закону України «Про охорону праці» та 
нормативно правових актів до нього, протокол від 02. 12.16 року №157 згідно наказу №11 
від 05 січня 2017 року призначений відповідальним за безпечне виконання робіт на висоті, 
та роботи з ручним електроінструментом -  Вітрук Сергій Федорович, який пройшов 
навчання та перевірку знань в комісії територіального управління Держгірпромнагляду у 
Рівненській області, «Правила безпечної роботи з інструментами та пристроями», «Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті», протокол від 02.11.15 №117-6.

Згідно наказу №11 від 05 січня 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 на висоті» протокол від 10.03.17 року №4.
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На підприємстві наказом від 05 січня 2017 року №3 створено комісію по перевірці знань 
працівників питань охорони праці. Голова ком ісії-директор Корнійчук Ігор Ілліч (протокол 
від 05.01.15№ 117). Члени комісії: інженер з охорони праці -  Миронець Тетяна Сергіївна 
(протокол від 02.12.16 №157), майстер -  Вітрку Сергій Федорович (протокол 02.11.15 
№117-6) які пройшли навчання і перевірку знань в ДП «Рівненський експертно-технічний 
центр».
У ТОВ «Проминвестбуд», затверджено та введено в дію:

Згідно наказу №2 від 05 січня 2017 року «Про затвердження служби охорони праці», 
«Про затвердження системи управління охороною праці»;
Згідно наказу №5 від 05 січня 2017 року «Положення про проведення навчання та 
перевірки знань з охорони праці»;
Згідно наказу №16 від 05 січня 2017 року затверджено інструкції з охорони праці та 
перелік інструкцій;
Згідно наказу №7 від 05 січня 2017 року «Положення про забезпечення працівників 
спецодягом, спец взуттям, засобами захисту»

У ТОВ «Проминвестбуд» 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. Наявне 
навчально- методичне забезпечення.

Працівникі підприємства забезпечені засобами захисту в достатній кількості (каски, 
сигнальні жилети, запобіжний пояс, спецодяг). Запобіжний пояс та лази монтерські 
пройшли випробуваня.

ТОВ «Проминвестбуд»
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Директор Корнійчук 1.1.

Декларація зареєстрована у журнал! обліку суб'єктів 
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