
Декларація
відповідності матеріально - технічної бази роботодавця 

вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки 
товариства з обмеженою відповідальністю « Вентиляційник Р»

Відомості про роботодавця:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Вентиляційник Р»
33016, м. Рівне, вул. Будівельників 9 ; тел/факс — (0362)60-96-30 ;
Вид діяльності за КВЕД — 43.22 Влаштування водопровідних мереж , систем опалення та 
вентиляції.
Р/р -26009236672
Банк - ПАТ АБ „Укргазбанк,, м.Київ 
МФО -320478 
ЄДРПОУ - 13970214 
ІПН - 139702117167
Свідоцтво № 100262355 з реєстру платників податку на додану вартість 
Підприємство не належить до об’єктів підвищеної небезпеки.
Я, директор ТзОВ «Вентиляційник Р», Приміч Микола Семенович, цією декларацією під
тверджую відповідність матеріально - технічної бази та умов праці вимогам законодав
ства з питань охорони праці під час експлуатації устаткування підвищеної небезпеки, 
а саме ковальсько- пресового устаткування:
-верстат ріжучий -гільйотина - марки СТД 9А; рік випуску-1975;країна виробник-СРСР;

- гильйотинні ножиці марки СТД9А; рік випуску-1975;країна виробник-СРСР;
- прес марки КД2122Е; рік випуску-1984;країна виробник-СРСР;
- прес марки К92326; рік випуску-1984;країна виробник-СРСР;
Адреса виробництва: 33016, м. Рівне, вул. Будівельників , 9
Кількість працівників зайнятих на роботах підвищеної небезпеки становить 4 чоловіки. 
Інші відомості:
Приміч Микола Семенович -  директор. Відповідальний за дотримання вимог 

законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки на підприємстві.
Наказ № 3-ОП від 16.12.2017р.

Наказом № 6-ОП від 25.01.2016р.створено комісію з перевірки знань з питань охорони 
праці у складі:
Приміч Микола Семенович -  директор.

Пройшов навчання та перевірку знань на 1 У-у групу з електробезпеки
Посвідчення №105-4/а-16 від 25.01.2016р. видане ДП «Рівненський ЕТЦ» Управління
Держпраці.
Пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці:

ДБН А.3.2.2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова 
безпека в будівництві»
«Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»
«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті»
ДБН А.3.2.2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова 

безпека в будівництві»
Протокол № 25 від 01.02.2016р.

« Правил будови та безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів»
- « Правил будови і безпечної експлуатації підйомників»

Правил будови та безпечної експлуатації посудин,що працюють під тиском», 
нормативних актів , що встановлюють вимоги до балонів 

Протокол №4-в від 28.01.2016р.
- Закону України » Про охорону праці» та нормативно - правових актів до нього 

Протокол № 4 від 28.01.2016р.
Нестерчук Оксана Андріївна -  інженер з охорони праці.



Пройшла навчання та перевірку знань на 1 У-у групу з електробезпеки 27.02.2017р. в 
ДП « Рівненський ЕТЦ» Управління Держпраці.
Пройшла навчання та перевірку знань з питань охорони праці:

- Закону України » Про охорону праці» та нормативно - правових актів до нього 
Протокол № 22 від 02.03.2017р.

- ДБН А.3.2.2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова 
безпека в будівництві»

- « Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»
- «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті»

Протокол № 22-6 від 27.02.2017р.
« Правил будови і безпечної експлуатації навантажувачів»

- «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт»
Протокол № 22 -ж від 02.03.2017р.

Сорока Анатолій Вікторович - виконроб (відповідальний за електрогосподарство). 
Пройшов навчання та перевірку знань на 1У групу з електробезпеки 
Посвідчення №2375-75-14 від 22.02.2017р. видане ДП «Рівненський ЕТЦ» Управління 
Держпраці.
Пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці:

ДБН А.3.2.2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова 
безпека в будівництві»
«Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»
«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті»

Протокол № 4-6 від 25.01.2016р.
« Правил будови та безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів»

« Правил будови і безпечної експлуатації підйомників»
« Правил безпеки систем газопостачання» та правил виконання газонебезпечних 

робіт
Правил будови та безпечної експлуатації посудин,що працюють під тиском», 
нормативних актів , що встановлюють вимоги до балонів 

Протокол №4-в від 28.01.2016р.
Закону України » Про охорону праці» та нормативно - правових актів до нього 

Протокол № 4 від 28.01.2016р.
Сорока Анатолій Вікторович - виконроб будівельно-монтажної дільниці, відповідальний 
працівник за виконання робіт на висоті та видачу нарядів-допусків і розпоряджень 
Наказ №4-ОП від 04.01.2016р.
Пройшов навчання та перевірку знань на 1 У-у групу з електробезпеки 
Посвідчення №2375-75-14 від 22.02.2017р. видане ДП «Рівненський ЕТЦ» Управління 

Держпраці.
- Пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці:

ДБН А.3.2.2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова 
безпека в будівництві»
«Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»
«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті»

Протокол № 4-6 від 25.01.2016р.
« Правил будови та безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів»

« Правил будови і безпечної експлуатації підйомників»
« Правил безпеки систем газопостачання» та правил виконання газонебезпечних 

робіт
Правил будови та безпечної експлуатації посудин,що працюють під тиском», 
нормативних актів , що встановлюють вимоги до балонів 

Протокол №4-в від 28.01.2016р.



Закону України » Про охорону праці» та нормативно - правових актів до нього 
Протокол № 4 від 28.01.2016р.
На підприємстві створено службу охорони праці.
Згідно наказу №1-ОП від 04.01.2016р. інженером з охорони праці призначено Нестерчук 
Оксану Андріївну.
Розроблено та затверджено наказом № 7-ОП від 21.12.2017р.

Положення про систему управління охороною праці;
Положення про службу охорони праці;
Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці;
Положення про порядок забезпечення спеціальним одягом, спеціальним 
взуттям та іншими засобами індивідуального захисту працівників;

Положення про енергетичну службу;
Положення про порядок видачі та оформлення наряду - допуску 

Наказом №7-ОП від 03.02.2016р. затверджено та введено в дію Інструкції з питань 
охорони праці по спеціальностях та за видами робіт.

Працівники, зайняті на роботах підвищеної небезпеки пройшли навчання й перевірку 
знань з питань охорони праці. Протоколи №1,2 від 25.01.2017 року.
Запис про проведення інструктажів робиться в Журналах реєстрації інструктажів з питань 
охорони праці.
Нормативно-правовими актами з охорони праці працівники забезпечені в повному обсязі. 

Працівники забезпечені звсобами індивідуального захисту (окуляри захисні, навушники) 
згідно діючих норм .

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб,єктів господарювання Управління 
Держпраці у Рівненській області

Управління Держпрзш у Рівненській області
ЗАРЕЄСТРОВАНО

. у  -и., , Ог Л -'’  -Р. -

? (посада, пізняя)


