
ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази роботодавця 
вимогам Законодавства З питань охорони праці 

та промислової безпеки

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю
(для юридичної особи: найменування

________ «Перша Здолбунівська управляюча компанія»______
юридичної особи, місце її державної реєстрації, код платника 
35705,Рівненська область, м.Здолбунів, вул.8 Березня,37

код ЄДРПОУ 40277266, КВЕД 81.10
податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД, 

директор Бабак Людмила Василівна
прізвище, ім'я та по батькові керівника; 
(03652) 2-54-11, tovp2uk0ginail.com

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; 
житловий фонд м.Здолбунів

місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки

та/або експлуатації (застосування) машин,

механізмів, устаковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної 
відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування 
наслідків можливої шкоди ____немає об'єктів підвищеної небезпеки

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

я,____________Бабак Людмила Василівна_______________,
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

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

(найменування виду робіт 
висоті понад 1,3 метра (крім робіт верхолазних та скелелазних, що 

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,
виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею ґрунту, з 
устатковання підвищеної небезпеки, їх марка, номер партії,

перекриття або робочого настилу та робіт, що виконуються за_______
дата виготовлення, країна походження, які виконуються 

допомогою підйомних і підвісних колисок, механічних підіймачів та 
та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

будівельних підйомників)
відповідного дозволу, кількість робочих місць, в тому числі тих,



на підприємстві 17 робочих місць, в тому числі
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

1 робоче місце ,на якому існує підвищений ризик виникнення 
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

____травм________________________________________________________
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

інші відомості Бишук Ірина Володимирівна - наказом по підприємству
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, 

від 2 6.07.2017р. № 13-в призначена відповідальною за дотримання 
відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань 

вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, 
охорони праці та промислової безпеки, наявність служби 

наказом по підприємству від 01.08.2017р. №15-в створено службу 
охорони праці, інструкцій, інформації про проведення 

охорони праці, наказом по підприємству від 01.08.2017р. №17-в 
навчання та інструктажу з питань охорони праці, 

введено в дію інструкції з охорони праці за професіями та видами 
експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, 

робіт, керівники робіт пройшли навчання з питань охорони праці при 
нормативно-правової та матеріально-технічної бази, 

виконанні робіт на висоті в ДП «Рівненський ЕТЦ» протокол,
навчально-методичного забезпечення) 

перевірки знань від 20.01.2017р. №3 протокол перевірки знань 
від 02.10.2017р. №258 , наказом по підприємству від 01.08.2017р. 
№14-в створено комісію з перевірки знань з питань охорони праці,у 
складі:
№
п\п

Прізвище та імя 
по батькові

№, дата посвідчення 
навчання з охорони 
праці

№, дата 
посвідчення 
навчання з правил 
охорони праці під 
час виконання 
робіт на висоті

Місце проведення навчання

1 Бишук І.В. №105-3-17 від 
20.01.2017р.

ДП «Рівненський ЕТЦ»

2 Датку н В. Б. №106-3-17 від 
20.01.2017р.

№3819-258-17 від 
02.10.2017р.

ДП «Рівненський ЕТЦ»

3 Бабак Л.В. №3817-258-17 від 
02.10.2017р.

ДП «Рівненський ЕТЦ»

4 Ужинський В.П. №3818-258-17 від 
02.10.2017р.

ДП «Рівненський ЕТЦ»

у відповідності до вимог Типового положення про порядок проведення 
навчання та перевірки знань розроблено положення підприємства про 
навчання та перевірки знань з питань охорони праці , а також 
формуються плани-графіки проведення навчання та перевірки знань з 
питань охорони праці , під час прийняття на роботу та періодично 
працівникам проводяться інструктажі з питань охорони праці з 
записами в Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці, 
в наявності експлуатаційна документація на устаткування підвищеної 
небезпеки, наказом від 01.08.2017р. №19-в введене в дію Положення
про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом,



спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, 
працівники забезпечені засобами захисту згідно з нормами видачі:
_̂____Комбінезон бавовняний;

2_____Куртка ватяна (взимку) ;
2_____Рукавиці комбіновані.
підприємство забезпечене законодавчими та нормативно-правовими 
актами з питань охорони праці.

(ініціали та прізвище)
Бабак Л.В.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів

господарювання в управлінні Держпраці у Рівненській області

20__ р. N


