ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця
вимогам законодавства з питань охорони праці
та промислової безпеки
Відомості про роботодавця: Товариство з обмеженою відповідальністю "ОрантЛТД", 35342, с. Біла Криниця, вул. Рівненська буд. 94, Рівненський район, Рівненська
область,
код ЄДРПОУ 21098173, КВЕД: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових
будівель, телефон: (0362) 61-06-77.
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди (найменування
страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) — на підприємстві
відсутні об’єкти підвищеної небезпеки.
Я, Гергелюк Володимир Петрович, 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, устатковання 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 ґрунту, з перекриття або робочого настилу та робіт, що виконуються за
допомогою підйомних і підвісних колисок, механічних підіймачів та будівельних
підйомників без отримання відповідного дозволу.
Кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення
травм - 6.
Інші відомості:
Створена служба охорони праці. Функції служби охорони праці, згідно наказу № 38
від 03.05.17, покладено на інженера виробничо-технічного відділу Халаман Оксану
Богданівну, яка пройшла навчання та перевірку знань з Закону України “Про охорону праці”,
протокол №57 від 28.04.2017р., „Правил з охорони праці під час виконання робіт на висоті”
протокол №57-6 від 24.04.2017р..
Розроблені, затверджені та введені в дію згідно наказів № 32 від 12.05.2016р., №34
від 03.06.2016р., №35 від 08.07.2016р. інструкції з охорони праці.
Наказом №53 від 16.12.2016р. затверджені „Положення про службу охорони праці”,
наказ №52 від 16.12.2016р. „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 інструктажів з питань охорони праці на робочому місці; Журнал реєстрації
інструкцій з охорони праці на підприємстві; Журнал обліку робіт, що виконуються за
нарядами і розпорядженнями; Журнал видачі наряд-допусків; Журнал обліку та зберігання
засобів захисту; Журнал протоколів перевірки знань; Журнал видачі приписів керівникам
структурних підрозділів; Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві;
Наказом № 10 від 03.01.17 створено комісію з перевірки знань працівників з питань
охорони праці в складі:
Голова комісії - директор Гергелюк Володимир Петрович (протокол №22 від
06.03.2015р. Рівненського ЕТЦ про перевірку знань Закону України “Про охорону праці” та
нормативно-правових актів до нього, протокол №27 від 17.03.2015р. про перевірку знднь
“Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті”).
Члени комісії - головний інженер Вознюк Руслан Володимирович (протокол №81 від
22.07.2016р. Рівненського ЕТЦ про перевірку знань Закону України “Про охорону праці” та

нормативно-правових актів до нього, протокол №76 від 30.06.2016р. про перевірку знань
“Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті”), та інженер з охорони праці
Халаман Оксана Богданівна (протокол №57 від 28.04.17 про перевірку знань Закону України
“Про охорону праці” та нормативно-правових актів до нього, протокол №57-6 від
24.04.2017р. про перевірку знань “Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті”).
Відповідальним за організацію і безпечне виконання робіт на висоті та відповідальним
за видачу наряд-допусків при виконанні робіт підвищеної небезпеки згідно наказу №16 від
04.01.17 призначено головний інженер Вознюк Руслан Володимирович
В товаристві розроблені і введені в дію наказом від 03.06.2016 № 34 інструкції з
охорони праці за професіями та видами робіт, в тому числі Інструкція з охорони праці № 32
під час виконання робітна висогі з використанням спеціальних страхувальних засобів.
Є в наявності засоби індивідуального захисту від падіння працівників з висоти (пояси
запобіжні, каски, огородження, знаки безпеки). Пояси запобіжні пройшли випробування в
ДП "Рівненський ЕТЦ протокол №417 від 06.10.17. 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 № 23 від 11.09.17.
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
праці.
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