
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця 

вимогам законодавства з питань охорони праці 
та промислової безпеки

Відомості про роботодавця

Для юридичної особи:
Найменування юридичної особи: Мале приватне підприємство «Трансформатор» 
Місцезнаходження юридичної особи:35801,Рівненська область, м.Острог, вул.Красностав,2. 
Місце її державної реєстрації: Острозька міська рада Рівненської області 
код платника податків згідно ЄДРПОУ: 21089145
Код виду діяльності згідно з КВЕД: 42.21 Будівництво трубопроводів.
Прізвище, ім'я та по батькові керівника:директор -  Бандура Анна Іванівна 
Номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти: тел./факс(03654)3-19-45,е-
mail:mpptransforemator@gmail.com.
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки: 35801,Рівненська область, м.Острог, 
вул.Красностав,2.

Інформація про______наявність______договору_________страхування_________цивільної
відповідальності_____ перед_____ третіми_____ особами_____ стосовно_____ відшкодування
наслідків можливої шкоди: Згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування 
цивільної відповідальності перед третіми особами згідно постанови кабінету міністрів 
№1788 від 16.08.2002 року на МПП «Трансформатор» страхування не проводиться т. як не є 
об’єктом підвищеної небезпеки.
Я, Бандура Анна Іванівна -  директор МПП «Трансформатор» 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. 
Найменування виду робіт підвищеної небезпеки без отримання відповідного дозволу: 
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.

Інші відомості:
Майстер Кадлубіцький М.В. призначений відповідальною особою за безпечне виконання 
робіт на висоті (наказ по підприємству №53/3 від 27.06.2017 р.).
Матюшевська Т.П.- відповідальна особа за охорону праці на підприємстві призначена 
відповідальною особою за організацію процесу навчання з питань охорони праці , 
професійну підготовку,перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників,які 
залучаються до робіт підвищеної небезпеки.
На підприємстві створена служба охорони праці відповідно до вимог законодавства. 
Загальне керівництво охороною праці здійснює головний інженер підприємства- Стецюк 
П.В., який пройшов навчання і перевірку закону України «Про охорону праці» та 
нормативно-правових актів до нього (протокол №105 від 17.08.2017 р.) в Рівненському 
експертно-технічному центрі Держпраці.
Відповідальною особою за охорону парці призначено інженера Матюшевську Т.П.,яка 
пройшла навчання і перевірку знань Закону України «Про охорону праці» та нормативно- 
правових актів до нього (протокол № 41 від 30.03.2017 р.) в Рівненському експертно- 
технічному центі.
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На підприємстві створена і функціонує постійно діюча комісія (далі - ПДК) з перевірки 
питань з охорони праці працівників підприємства.(наказ № 60 від 18.08.2017 р .)
До складу комісії увійшли: Головний інженер -  Стецюк П.В., Інженер з охорони праці -  
Матюшевська Т.П., майстер- Кадлубіцький М.В.. Всі члени ПДК пройшли навчання та 
перевірку знань з питань охорони праці.
Відповідальна особа за проведення робіт на висоті - майстер Кадлубіцький М.В.,пройшов 
перевірку знань з «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» в Рівненському 
експертно-технічному центрі Державної служби України з питань праці(протокол №896 від 
26.06.2017 р.)
Розроблені посадові інструкції,у яких у відповідності до ст.13 Закону України «Про охорону 
праці» визначені обов’язки і відповідальність осіб з питань охорони праці.
На підприємстві затверджена та введена в дію інструкція з охорони праці під час 
виконання робіт на висоті(№ 14)
Ведуться журнали інструктажів перевірки знань з охорони праці. Навчально-методичне 
забезпечення підприємства достатнє для необхідного навчання працівників.
Вступні та інші інструктажі,навчання з охорони праці проводяться згідно розробленого та 
затвердженого керівником підприємства планом-графіком.
На підприємстві в наявності нормативно-правова база (Закон України «Про охорону праці» 
НПАОП 0.00-1.15-07)та інші нормативно-правові акти з охорони праці.
Спецодягом,спецвзуттям та засобами індивідуального захисту працівники забезпечені у 
відповідності із законом України «Про охорону праці» та Постанови держкомітету України 
по праці і соціальних питаннях «Про затвердження типових норм».
На підприємстві дві будівлі на яких існує підвищений ризик виникнення травм при 
виконанні робіт на висоті.
При проведенні ремонтних,монтажних та інших робіт,що виконуються на висоті понад 1,3 
метри працівники використовують захисні засоби,зокрема: каски захисні (ГОСТ 12.4.128- 
83), попереджувальні плакати,огородження.

законодавства. Працівники,що виконують роботи на висоті визнані придатними до роботи за 
професією.
Режим робочого часу на підприємстві відповідає законодавству.
Матеріально-технічна і нормативна база відповідають вимогам чинних нормативно-правових 
актів з охорони праці і достатні для виконання заявлених робіт.
Заходи, щодо безпечної організації робочих місць достатні для виконання заявлених робіт.

Обов’язкові медичні огляди працівників підприємства проводяться згідно діючого
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ЗАРЕЄСТРОВАНО І

Декларація зареєстрована у журналі
господарювання в Управлінні Держпраці в Рівненській області

«___»__________ 20__року №


