
ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази роботодавця 
вимогам законодавства і  питань охорони праці 

та промислової безпеки

Відомості роботодавця
Товариство з обмеженого відповідальністю-фірма «Енергетика, Досконалість,Право» 33027, м 
Рівне, вул.Д.Галицького,9.

Зареєстроване Виконавчий комітет Рівненської міської ради 

Код платника податків згідно ЄДРПОУ: 31765893 

Код і вид діяльності КВЕД 43.21

Прізвищ е, ім ’я по батькові директора - Ярошенко Юрій Олександрович

Номер телефону, факсу , електроиої пошти
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Я, директор Ярошенко Юрій Олександрович,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,у статкування підвищеної небезпеки:
Н айменування видів робіт підвищ еної небезпеки без отримання відповідного дозволу:

ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 
метра, крім робіт верхолазних та скатолазних, що виконуються на висоті 5 метрів і 
більше над поверхнею грунт}', з перекриття або робочого настилу та робіт, що 
виконуються за допомогою підйомних і підвісних колисок, механічних підіймачів та 
будівельних підйомників.

Місце (адреса) виконання робіт підвищ еної небезпеки та/ або експлуатації (застосування) 
машин, механізмів,устаткування підвищеної небезпеки.
Підприємство не належить до об’єктів підвищев:ої небезпеки.

К ількість виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів) Адміністративно- 
технічний корпус, та електротехнічна лабораторія - розташовані під одним дахом.

Інш і відомості:

Прізвищ е, ім ’я но батькові відповідал ьних за дотримання вимог законодавства з питань 
охорони праці та  промислової безпеки.
На підприємстві створено службу з охорони праці, функції інженера з охорони праці,згідно 
наказу по підприємству № 2 від 14 березня 2017р.покладено на головного інженера Лєзнікову 
Любов Вікторівну.
Відповідальний за стан умов та безпеку прані по підприємству призначений директор- 
Ярошенко Юрій Олександрович

Інформація про інструкції розроблені та затверджені наказом № 4 від 14 березня 2017р. 
інструкції но охороні праці по професіям та видам робіт згідно Положення про розробку 
інструкцій з охорони праці.

інформ ація про проведення навчання з питань охорони праці постіно діючої комісії



На підприємстві ТзОВ-фірма «Енергетика,Досконалість,Право» - наказом № 5 від 20 червня 
2017р. створена Постійно діюча комісія з питань Охорони праці, члени комісії пройшли в ДГІ 
«Рівненський експертно-технічний центр» перевірку знань з Правил Охорони праці при 
виконанні робіт на висоті, законодавство про охорону праці, електробезпеці, пожежної безпеки, 
та мають посвідчення. Голова комісії -  директор Ярошенко Юрій Олександрович (посвідчення 
№ 2156-81-17 протокол від 16.06.2017р. № 81). Члени комісії- головний інженер Лєзнікова 
Любов Вікторівна (посвідчення № 2157-81-17 протокол від 16.06.2017р.№ 81) та начальник 
лабораторії Киричук Василь Васильович (посвідчення № 2155-81-17 протокол від 16.06.2017р. 
№ 81).

Інформація про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці працівників.
На ТзОВ-фірма «Енергетика,Досконалість,Право» наказом № 4 від 14 березня 2017р. 
затверджене Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з охорони праці, 
електробезпеці, робота на висоті, затверджено графік проведення навчання та проведення 
перевірки знань. Працівники ознайомлені під пі дпис з планом-графіком проведення навчання по 
перевірці знань, а також після перевірки знань оформлюються протоколи для допуску робітників 
до виконання робіт.

Інформація про безпечне виконання 'робіт-

На ТзОВ-фірма «Енергетика,Досконалість,Право» наказом № 3 від 14 березня 2017р.
відповідальним за безпечне виконання робіт на висоті призначено директора Ярошенко Юрія 
Олександровича.

На ТзОВ-фірма «Енергетика,Досконалість,Право» наказом № 1 від 14 березня 2017р.
відповідальним за безпечне виконання робіт з застосуванням ручних електроінструментів 
призначено директора Ярошенко Юрія Олександровича.

На ТзОВ-фірма «Енергетика,Досконалість,Право» наказом № 4 від 14 березня 2017р.
затверджено положення “Про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, взуттям та 
засобами індивідуального захисту”. Працівники забезпечені спеціальним одягом,спеціальним 
взуттям та засобами індивідуального захисту згідно Положення про порядок забезпечення 
працівників спеціальним одягом,спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального 
захисту,затвердженого Наказом Держгірпромнагляду 24.03.2008р. № 53.

На підприємстві є в наявності та ведуться:

Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; Журнал реєстрації 
інструктажів з питань охорони праці на робочому місті; Журнал реєстрації інструктажів з питань 
охорони праці на підприємстві; Журнал обліку робіт, що виконуються за нарядами і
розпорядженнями; Журнал реєстрації протоколів.

ТзОВ-фірма «Енергетика,Досконалість,Право» має Нормативно-правову та матеріально-технічну 
базу~навчал£но-методичного забезпечення.
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І за т ви«

Ю.О. Ярошенко
ДекларацІ^зареєстрована в журналі обліку суб’єктів господарювання в територіальному органі 
Держпраці.
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