
Декларація

відповідності матеріально -технічної бази роботодавця вимог законодавства з 
питань охорони праці та промислової безпеки

Відомості про роботодавця:: Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Технопривод» 35331 с.Городок вул. Барона Штейнгеля, 4а Рівненського району, 
Рівненської області, тел.(0362) 611-677 Юридична адреса : Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Технопривод» с.Городок вул. Барона Штейнгеля, 4а Рівненського 
району, Рівненської області, Вид діяльності за КВЕД: Код -  28.15 - Виробництво 
підшипників, зубчатих передач, елементів механічних передач і приводів, р/р № 
26006472447 МФО 380805 Код ЄДРПОУ 39355047 Інд. под..№ 393550417126 

Директор -  Харчук Володимир Олексійович тел. .(0362) 611-677 
Місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, 
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки -  Україна.

Я, Харчук Володимир Олексійович, цією декларацією підтверджую відповідність 
матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з охорони праці під 
час виконання таких робіт підвищеної небезпеки :

ремонтні, монтажні, будівельні роботи та інші роботи, що виконуються на 
висоті понад 1,3 м, крім робіт верхолазних та скелелазних, що виконуються на 
висоті 5 м і більше над поверхнею грунту , з перекриття або робочого настилу та 
робіт, що виконуються за допомогою підйомників і підвісних колисок , 
механічних підіймачів та будівельних колисок, без отримання відповідного 
дозволу.
Кількість робочих місць , в тому числі тих. на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм - 2 
Інші відомості:

Стацюк Микола Сергійович - головний інженер , відповідальний за дотримання 
вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, який пройшов 
навчання та перевірку знань з питань охорони праці, пройшов навчання та перевірку 
знань на У-гр..з електробезпеки, протокол від 27.12.2017 р -
Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, протокол від 27.12.17 р
-  Закону України «Про охорону праці» та нормативно-правових актів до нього, протокол 
№ 132 від 28.10.2016 р, посвідчення № 4060-132-16, видане ДП «Рівненський ЕТЦ» 
Держпраці
ДБН А.3.2-2 -2009 «Система стандартів безпеки праці.. Охорона праці і промислова 
безпека у будівництві», посвідчення №2615-85-15 від 03.09-15 р, видане ДП 
«Рівненський ЕТЦ» Держпраці, «Правила безпечної роботи з інструментом та 
пристроями», «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті», протокол № 
2615-85-15 від 03.09-15 р Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що 
працюють під тиском, нормативних актів, що встановлюють вимоги до балонів 
.Протокол № 121 від 06.11.15 р
- НПАОГІ 29.2-1.01-58 -  Загальні правила техніки безпеки і виробничої санітарії для 
підприємств і організацій машинобудування, НПАОП 0.00-1.69-13, Правила охорони 
праці під час холодного оброблення металів, НПАОП 28.92-1.31-13 -  Правила охорони 
праці під час зварювання металів, НПАОП 28.0-1.33-13 -  Правила охорони праці під час 
ковальсько-пресових робіт, НПАОП 28.0-1.32-13 -  Правила охорони праці під час 
фарбувальних робіт, НПАОП 25.0-1.04-13 -  Правила охорони праці на підприємствах з 
виробництва пластмасових виробів. НПАОП 28.0-1.30-12 -  Правила охорони праці під 
час роботи з абразивним інструментом, НПАОП 0.00-7-11-12 -  Загальні вимоги 
стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників, посвідчення № 5337- 
398-17 від 18.12.2017 р, видане ДП «Рівненський ЕТЦ» Держпраці, .
Майстер Овдійчук Вікторій Петрович - відповідальна особа за виконання робіт



підвищеної небезпеки на дільниці, відповідає за єдиний порядок організації і виконання 
робіт на висоті з метою забезпечення безпеки працівників, 
наказ № 51 від 21.04.2017 р., пройшов навчання та перевірку знань на У гр. з 
електробезпеки, протокол від 27.12.2017 р Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів, протокол №138 від 11.11.16 р в  ДП «Рівненський 
ЕТЦ» Держпраці Пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці в ПДК 
підприємства: - Закону України Про охорону праці та нормативно-правових актів до 
нього, протокол № 10 від 7.12.2017 р «Правил безпечної роботи з інструментом та 
пристроями», «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» протокол № 10 
від 7.12.2017 р.

На підприємстві наказом № 24 від 16.10.2014 р створена служба охорони праці, 
функції керівника якої з охорони праці виконує Поліщук Л.І, яка пройшла навчання та 
перевірку знань з питань охорони праці, Закону України «Про охорону праці» та 
нормативно-правових актів до нього в ДП «Рівненський ЕТЦ» Держпраці, посвідчення 
№4109-135-16 протокол від 11.11.16 р№  1351 , «Правил безпечної роботи з 
інструментом та пристроями», «Правил охорони праці під час виконання робіт на 
висоті», посвідчення № 4109-135/6-16 протокол від 31.10.16 № 135-6 р Правил будови 
і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів», «Правил будови і безпечної 
експлуатації підйомників» посвідчення №4109-135/в-16 протокол від 03.11.16 р 
№135-в,Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, 
нормативних актів, що встановлюють вимоги до балонів, .протокол № 135-а від 
03.11.16 р ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і 
промислова безпека у будівництві», ДБН А.3.1-5.2009 «Організація будівельного 
виробництва», посвідчення № 4109-135/6-16 від 31.10.16 р, протокол № 135-6 видане 
ДП «Рівненський ЕТЦ» Держпраці
НПАОІІ 29.2-1.01-58 -  Загальні правила техніки безпеки і виробничої санітарії для 
підприємств і організацій машинобудування, ННАОН 0.00-1.69-13, Правила охорони 
праці під час холодного оброблення металів, НПАОП 28.92-1.31-13 -  Правила охорони 
праці під час зварювання металів, НПАОП 28.0-1.33-13 -  Правила охорони праці під час 
ковальсько-пресових робіт, НПАОП 28.0-1.32-13 -  Правила охорони праці під час 
фарбувальних робіт, НПАОП 25.0-1.04-13 -  Правила охорони праці на підприємствах з 
виробництва пластмасових виробів, НПАОП 28.0-1.30-12 -  Правмла охорони праці під 
час роботи з абразивним інструментом, НПАОП 0.00-7-11-12 -  Загальні вимоги 
стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників, посвідчення № 5336- 
398-17 від 18.12.2017 р, видане ДП «Рівненський ЕТЦ» Держпраці

Розроблено та затверджено наказом № 14 від 10.10.14 р 
Положення про службу охорони праці 
Положення про систему управління охороною праці
Положення про Порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці
Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним 
взуттям та іншими засобами індивідуального захисту 

Наказом № 110 від 19.10.2017 р перезатверджено та введено в дію інструкції з питань 
охорони праці по спеціальностях та за видами робіт.
Наказом № 100 від 01.09..2017 р створено постійно діючу комісію для перевірки знань з 
питань охорони праці .Члени комісії пройшли навчання та перевірку знань з питань 
охорони праці в ДП «Рівненський ЕТЦ» Держпраці
Працівники, зайняті на роботах підвищеної небезпеки, пройшли навчання та перевірку 
знань з питань охорони праці, протокол № 16 від 15.12.2017 р.
Запис про проведення інструктажів з питань охорони праці робиться в Журналах 
реєстрації інструктажів з питань охорони праці



Працівники, зайняті на роботах підвищеної небезпеки, в тому числі на висоті, забезпечені 
засобами індивідуального захисту . Запобіжні пояси отримані і випробувані перед вводом 
в експлуатацію. Дата огляду та випробувань зроблено в Журналі огляду та випробувань 
засобів захисту 23.11,2С

В. О .Харчук

є / \  гд  20 р

(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці .............. ................ ... —

Управління Держпраці у Рівненськійобласті 
З А Р Е Є С Т Р О В А Н О  
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