ДЕКЛАРАЦІЯ
Відповідності матеріально-технічної бази роботодавця
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

ВІДОМОСТІ ПРО РОБОТОДАВЦЯ: Товариство з обмеженою відповідальністю
«ТОПАЗ-ЛТД» 34550,Рівненська область,Сарненський район,смт.Клесів,пр.Південний,3.
Ідентифікаційний код: 13990808 ,КВЕД : 41.20 Будівництво житлових і нежитлових
будівель;
Телефон 0365550902.
В товаристві з обмеженою відповідальністю «ТОПАЗ-ЛТД» відсутні об»єкти
підвищеної небезпеки.
Я,Пехотін Василь Федорович ,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,устаткування підвищеної небезпеки:
Ремонтні,монтажні,будівельні та інші роботи ,що виконуються на висоті понад 1,3
метра,крім робіт верхолазних та скелелаз них,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 без отримання відповідного дозволу,на території України.
Кількість робочих місць ,у тому числі тих,на яких існує підвищений ризик виникнення
травм - 3.
ІНШІ ВІДОМОСТІ:
Створена служба охорони праці.Функції служби охорони праці,згідно Наказу № 02 -П від
24.07.17,складено на інженера з охорони праці Пехотіна Федора Васильовича, який
пройшов навчання та перевірку знань з Закону України «Про охорону праці», «Правил з
охорони праці під час виконання робіт на висоті» посвідчення № 1961-72-17 від 01.06.2017
видане Рівненським експертно- технічним центром.
Розроблені затверджені та введені в дію згідно наказу № 0 3 -П від 24.04.17 інструкції з
охорони праці.
Наказом № 04 -П від 24.04.17 затверджені «Положення про службу охорони праці»
«Положення про систему управління охороною праці» ,»Положення про навчання та
перевірку знань з питань охорони праці».
Є в наявності та ведуться: Журнал реєстрації вступного інструктажу;Журнал реєстрації
інструкцій з охорони праці на підприємстві, Журнал обліку робіт,що виконуються за

нарядами і розпорядженнями; Журнал видачі наряд-допусків; Журнал періодичного
огляду тари; Журнал обліку та зберігання засобів захисту.
Наказом № 6 -П від 24.04.17 створено постійну діючу комісію для перевірки знань з
питань охорони праці в складі:
Голова комісії - директор Пехотін Василь Федорович (посвідчення № 1962-72-16 від
31.05.16 видане Рівненським експертно-технічним центром. Про перевірку знань Закону
України «Про охорону праці» та нормативно -правових актів до нього, «Правил охорони
праці під час виконання робіт на висоті».)
Члени комісії - заступник директора Кунденко Любов Адамівна , посвідчення
№ 2960-102-16 від 06.09.16 видане ТОВ «Навчально - виробничий центр» «безпека та
надійність» про перевірку знань Закону України «Про охорону праці» та нормативно
правових актів до нього,;»Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті») та
інженер з охорони праці Пехотін Федір Васильович ( посвідчення № 1961 -72-16 від 13.09.16
видане Рівненським експертно-технічним центром про перевірку знань Закону України
«Про охорону праці та нормативно-правових актів до нього »,»Правил охорони праці під
час виконання робіт на висоті»).
Відповідальним за організацію і безпечне виконання робіт на висоті згідно
Наказу № 8 ОП від 24.04.16 призначено виконуючого обов»язки гол.інженера Пехотіна
Ф.В.відповідальним за видачу наряд допусків при виконанні робіт підвищеної небезпеки
призначено директора Пехотіна Василя Федоровича.
Є в наявності засоби індивідуального захисту від падіння працівників з висоти (пояси
запобіжні, каски, огородження,знаки безпеки.)Пояси запобіжні пройшли випробування у
випробувальній лабораторії ТОВ «Карола» (Протокол №43/5 від 19.05.17.Всі засоби
захисту зареєстровані в «Журналі обліку засобів індивідуального захисту від падіння
працівників з висоти».
Працівники,зайняті на роботах на висоті пройшли навчання й перевірку знань з питань
охорони праці ,згідно протоколу № 01 від 11.05.2017 .
Запис про проведення інструктажів робиться в Журналі реєстрації інструктажів з питань
охорони праці на робочому місці.
Працівники забезпечені в повному об»ємі нормативно - правовими актами з охорони
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