
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці 

Відомості про роботодавця Приватне торгово-виробниче підприємство «Олімп»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

вул. Поліська, 5 в смт. Вололимирець Рівненської області, код 30956876_____
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

директор Воробей Георгій Михайлович, тел, моб. (098) 611-30-75.___________
телефаксу, адреса електронної пошти;

тел, роб. (03634) 2-52-07. e-mail: olimpbud@meta.ua__________________________
для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

роботи планують проводитися у Володимирецькому районі Рівненської______
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

області_________________________________________ ____________________ _
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРАНТА» 
(HACK «ОРАНТА»), договір серія УБ №1254051

(найменування страхової компанії,
від 09.03.2018 p.. строк дії договору до 09.03.2019 р._____________________________

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
________________ не проводився__________________________________________

(дата проведення аудиту)
Я. Воробей Г еоргій Михайлович_________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи
_________________ __ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ?

або фізичної особи - підприємця) 
цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці 
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання 
таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, 
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

Роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 м, кількість робочих місць -  5_____
(найменування виду робіт

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та^бо експлуатуються (застосовуються) без отримання

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

mailto:olimpbud@meta.ua


Інші відомості
Ня підприємстві створено службу охорони праці. Функції служби охорони прані, згідно 
наказу по підприємству відіб.05.2016р. № 10, покладено на виконроба Гузея Андрія 
Віталійовича, який пройшов навчання та перевірку знань в комісії Рівненського 
експертно-технічного центру Закону України «Про охорону праці» та нормативно- 
правових актів до нього, протокол № 77/1 від 11.07.2016р.

В ПТВП «Олімп» розроблено, затверджено та введено в дію:
«Положення про службу охорони праці» 16.05.2016р.
«Положення про систему управління охороною праці» 16.05.2016р.
«Положення про порядок проведення навчання і перевірку знань з питань ОП» 
16.05.2016р.
«Положення про порядок видачі та затвердження наряд-допуску по ПТВП «Олімп» 
16.05.2016р.
«Положення про порядок проведення та норми безкоштовної видачі спецодягу, взуття та 
313». затверджене наказом № 15 від 16.05.2016р.
 Наказом № 11 від 16.05.2016р. затверджені інструкції з охорони праці.
Працівники підприємства забезпечені засобами індивідуального захисту: спецодягом, 
касками, поясами запобіжним безлямковими.
______На підприємстві ведуться:

- Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці:
Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці:

- Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві:
- Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві:

Журнал обліку робіт, що виконуються за нарядами та розпорядженнями:
- Журнал обліку та зберігання засобів захисту.

На підприємстві наказом від 16.05.2016р. №19 створено комісію по перевірці знань 
працівників з питань охорони праці.
Голова комісії -  директор Воробей Г.М.. Закон України «про охорону праці» та 
нормативно-правові акти до нього, протокол № 77 від 08.07.2016 «Правила 
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями». «Правила 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 № 
152 від 29.11.2016 «Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних 
кранів», «правила будови і безпечної експлуатації підйомників». «Правила охорони 
праці під час вантажно- розвантажувальних робіт.», протокол № 23 від 02.03.2017р. 
Члени комісії:
Виконавець робіт Гузей A.B.. Закон України «про охорону праці» та нормативно- 
правові акти до нього, протокол № 77/1 від 11.07.2016.
Залучено до членів комісії ПП Крупко В.І.. Договір про надання послуг від 
16.05.2016р.. Закон України «Про охорону праці» та нормативно-правові акти до 
нього, протокол № 77 від 08.07.2016 «Правила охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями». «Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті». ДВД А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і 
промислова безпека в будівництві», протокол № 152 від 29.11.2016р.. «Правила 
будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів», «правила будови і 
безпечної експлуатації підйомників». «Правила охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт.», протокол № 23 від 02.03.2017р.
______Згідно наказу від 16.05.2016р. № 20 розроблено і затверджено «Перелік
робіт, що виконуються по наряд-допуску». «Перелік посадових осіб, які мають 
право видачі наряд-допусків». Наказом №21 від 16.05.2016р. призначені особи, 
ві дпгті дальні за проведення робіт на висоті та список працівників, які мають право 
виконувати роботи на висоті. Усі працівники внесені до списків, пройшли навчання 
і перевірку знань Закону України «Про охорону праці» та нормативно-правових 
актів до нього. «Правил безпечної роботи з інструментом та пристроями». «Правил 
охорони праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві».

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)



Працівники підприємства пройшли медичний огляд.
Працівники підприємства забезпечені засобами захисту в достатній

кількості.
ПТВП «Олімп» забезпечене нормативними актами, постійно поповнюється 

новими виданнями НПАОП.

(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідаютьза дотриманням вимог законодавства з питань 
охорони праці та промислової безпеки; наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення 
навчання таінструктмку з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального 

дармативнл/правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

(ініціали та прізвище)

зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
ержпраці________________20__ р. N _____________________ .

Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку 
персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку 
видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 
(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається 
фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від 
його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної 
податкової служби і мають відмітку в паспорті.".

Управління Д ерж праці у Рівненській області
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