
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця 

вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

Відомості про роботодавця: Фізична особа-підприємець Таргоній Вадим Олександрович,
паспорт МЮ №133721виданий Рівненським міським відділом УМВС в Рівненській області 14 

червня 2007 р, місце проживання -  м. Рівне, вул. Волинської Дивізії буд. 5, кв. 141, номер 
облікової картки платника податків 3327014476, тел. 068-0400565.

Місце виконання робіт підвищеної небезпеки -  об’єкти робіт замовників на території 
України.

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди — договір відсутній (об’єкти робіт 
не відносяться до груп об'єктів підвищеної небезпеки зазначених у дод. 1 постанови КМУ
від 16 листопада 2002 р. №1788).

Я, Таргоній Вадим Олександрович 
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 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 перекриття або робочого настилу та робіт, що виконуються за допомогою 
підйомних і підвісних колисок, механічних підіймачів та будівельних підйомників.

Кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм -  4.

Інші відомості:
Відповідальний за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової 

безпеки -  фізична особа-підприємець Таргоній Вадим Олександрович.
Наказом від 15.05.2017 №1 виконання функцій служби охорони праці покладено на мене.
Наказом №4 від 25 липня 2017р. створена комісія для перевірки знань з питань охорони 

праці.
Для безпечного виконання робіт підвищеної небезпеки в наявності інструкції з охорони праці:
- №1 з вступного інструктажу;
- №2 для слюсаря по ремонту і обслуговуванню вантажопідіймальних машин;
- №3 для слюсаря по монтажу та демонтажу вантажопідіймальних кранів;
- №4 для працівників, що виконують роботи на висоті;
- №5 для електромонтера по ремонту та обслуговуванню електрообладнання;
- №7 для стропальника;
- №8 для електрозварника.
Інструкції затверджені наказом №2 від 16.07.2017.

Фізична особа -підприємець Таргоній Вадим Олександрович пройшов навчання і 
перевірку знань:
-  Закону України «Про охорону праці» та нормативно -  правових актів до нього 12.02.2015 

(посвідчення ДП «Рівненський ЕТЦ» №273-7-15);
-  НПАОП 0.00-1.01-07 «Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних 

кранів» (посвідчення ДП «Рівненський ЕТЦ» №273-7/в-15 від 12.02.2015);
-  НПАОП 0.00-1.36-03 «Правила будови і безпечної експлуатації підйомників» (посвідчення 
ДП «Рівненський ЕТЦ» №273-7/в-15 від 12.02.2015);
-  НПАОП 0.00-1.15.07 „Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті” 

(посвідчення ДП «Рівненський ЕТЦ» №273-7/6-15 від 9.02.2015).
-  НПАОП 0.00-1.71-13 »Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 

пристроями» (посвідчення ДП «Рівненський ЕТЦ» №273-7/6-15 від 9.02.2015).
-  ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у 

будівництві. Основні положення» (посвідчення ДП «Рівненський ЕТЦ» №273-7/6-15 від 
9.02.2015);



-  з електробезпеки з атестацією на IV групу з електробезпеки до 1000В (посвідчення ДП 
«Рівненський ЕТЦ» №1688-59-15 від 03.06.2015).

Працівники, які будуть виконувати роботи, 4 чоловіки, мають професійно-технічну освіту, 
пройшли вступні інструктажі, інструктажі на робочому місці, навчання та перевірку знань з 
питань охорони праці (протокол перевірки знань №1 від 29.07.2017). Працівники атестовані на 
II, III групи з електробезпеки до 1000В (журнал протоколів перевірки знань, протоколи від 
27.07.2017).

Працівники підприємства забезпечені наступними засобами індивідуального захисту: 
(спецодягом, спецвзуттям, рукавицями, касками будівельними, запобіжними поясами);
В наявності:
- Положення про систему управління охороною праці;
- Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з охорони праці працівників;
- Журнал вступного інструктажу;
- Журнал інструктажів на робочому місці;
- Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці;
- Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці;
- Журнал обліку та зберігання засобів захисту;
- Журнал реєстрації наряд-допусків;
- Перелік робіт, які виконуються за наряд-допусками.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 
управлінні Держпраці у Рівненській області 

_________________ 20__ р. № ________ .

В.О. Таргоній
(ініціали та прізвище)

/З  серпия 2017р.


