
ДЕКЛАРАЦІЯ

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

Відомості про роботодавця: Приватне підприємство "Сварцевицька цегла", 34120, 
Рівненська область, Дубровицький район, с. Сварицевичі, вул. Цегельна, 1,
ідентифікаційний код: 33660083, КВЕД: 23.32 -  Виробництво цегли, черепиці та інших
будівельних виробів із випаленої глини, телефон: 0673642117.

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) — в ПП 
"Сварицевицька цегла" відсутні об’єкти підвищеної небезпеки.

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: Добровільний
аудит з охорони праці на підприємстві не проводився. Державним підприємством 
"Рівненський експертно-технічний центр Держпраці" проведені експертизи стану охорони 
праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання. Видані позитивні 
експертні висновки №56.04.07.033.18 від 13.02.2018 та №56.04.07.034.18 від 13.02.2018

Я, Нечитайло Олег Михайлович, 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:

Зварювальні (електрозварювальні) роботи без отримання відповідного дозволу на 
території приватного підприємства "Сварцевицька цегла".
Кількість робочих місць, тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм 
- 1.

Інші відомості:
Створена служба охорони праці. Функції служби охорони праці, згідно наказу № 01 -  

П від 03.05.17, покладено на заступника директора Плюхову Ларису Олександрівну, яка 
пройшов навчання та перевірку знань з Закону України “Про охорону праці”, протокол №41 
від 30.03.17. „Правил з охорони праці під час виконання робіт на висоті” протокол №41-6 від 
27.03.17.

Розроблені, затверджені та введені в дію згідно наказу № 02 -  П від 03.05.17. 
інструкції з охорони праці.

Наказом № 03 -  П від 03.05.17 затверджені „Положення про службу охорони праці”, 
„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 періодичного огляду 
тари; Журнал обліку та зберігання засобів захисту.

Наказом № 09 -  П від 03.05.17 створено комісію з перевірки знань працівників з 
питань охорони праці в складі:

Голова комісії -  директор Нечитайло О.М. (протокол №41 від 30.03.17 Рівненського 
ЕТЦ про перевірку знань Закону України “Про охорону праці” та нормативно-правових актів 
до нього, (протокол №41-6 від 27.03.17 про перевірку знань “Правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті”).

Члени комісії -  заступник директора Плюхова Л.О. протокол №41 від 30.03.17. 
Рівненського ЕТЦ про перевірку знань Закону України “Про охорону праці” та нормативно- 
правових актів до нього, протокол №41-6 від 27.03.17 про перевірку знань “Правил охорони 
праці під час виконання робіт на висоті”), та головний інженер Параниця П.В. (протокол 
№21 від 13.03.15 про перевірку знань Закону України “Про охорону праці” та нормативно-



правових актів до нього, протокол №21-6 від 10.03.15 про перевірку знань “Правил охорони 
праці під час виконання робіт на висоті”).

Відповідальним за справний технічний стан та безпечну експлуатацію зварювального 
обладнання та за безпечне виконання зварювальних робіт згідно наказу №07-ОП від 03.05.17 
призначено головного інженера Параницю П.В.

В товаристві розроблені і введені в дію наказом від 03.05.17 № 02-ОП інструкції з 
охорони праці за професіями та видами робіт, в тому числі Інструкція з охорон праці № 27 
для електрозварника.

Є в наявності засоби індивідуального захисту для електрозварника (костюм х\б 
брезентовий, захисна маска, огородження, знаки безпеки). Є в наявності зварювальний 
апарат інверторний САИ250 SIA "RESANTA". Перевірка ізоляції проведена 26.05.2017 
протокол №037 ТзОВ "Електрон" (Дозвіл Держгірпромнагляду України №287.14.30-74.30.0 
від 18.12.2014).

До виконання електрозварювальних робіт наказом від 20.06.2017 №12-ОП допущений 
Анишкевич Іван Іванович (професійна підготовка -  ДП Навчально-курсовий комбінат 
"Рівнебуд" №497 від 16.06.2017, перевірка знань з питань охорони праці протокол протокол 
№04 від 20.06.2017, група з електробезпеки -  третя)ю

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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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці__________________ 20__ р. № ______ .
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