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ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Назва суб 'єкта господарювання: - ТОВ «ІНКОМСИСТЕМ»
Юридична адреса: - 33027, Рівненська область, м. Рівне, вул. Д.Галицького, буд. 19/ оф.318 
Поштова адреса: - 33027, Рівненська область, м. Рівне, вул. Д.Галицького, буд. 19/ оф.318 
Код платника податків згідно з ЄДРПОУ: - 37829831

Код виду діяльності згідно з КВЕД:
_43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціювання

Директор: Буратчук Юрій Дмитрович

Телефон, адреса електронної пошти: (096)-25-42-798, (067) 359-78-68, іncomsy stеinщ:,ukr.net

Micue (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки : Місце (адреса) виконання робіт підвищеної 
небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної 
небезпеки : - Виконання будівельно-монтажних робіт -  Україна

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами 
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: договір відсутній.

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: аудит не проводився.

Я, директор, Буратчук Юрій Дмитрович — 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, устаткування підвищеної небезпеки:

Зварювальні роботи (електрозварювальні роботи). Зварювальний апарат «Дніпро-М» ММА 
250-D (MOS) DC INVERTER ММА WEEDER. пройшов випробування в Дії « Рівненський 
ЕТЦ» протокол випробування №ПВ-378/18 від 07.03.2018 p., відповідає вимогам ПТЕЕС. 
НГІАОП 0.00-1.71-13.
Кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких, існує підвищений ризик виникнення гравм 
на підприємстві складає -  2 місця.

Інші відомості:
Директор Буратчук Юрій Дмитрович пройшов навчання та перевірку знань в ДП «Рівненський 

Експертно-Технічний Центр Держпраці» з Закону України «Про охорону праці» та 
нормативно-правових актів до нього, надання до-медичної допомоги потерпілим, гігієни праці та 
електробезпеки - посвідчення № 2311-88-17, протокол від 02.03.18 №88/4-17.

На підприємстві створено службу охорони праці. Функції служби охорони праці, згідно наказу 
№1/ОП/2016 від 16.03.2016р покладено на інженера з охорони праці Волошена Юрія Федоровича, 
який пройшов навчання та перевірку знань в ДП «Рівненський Експертно-Технічний Центр 
Держпраці» ,3 Закону України «Про охорону праці» та нормативно-правових актів до нього - 
посвідчення № 410-14-16, протокол від 18.02.16 №14. «Правил охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями» . «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті», 
ДБНА.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в 
будівництві» - посвідчення №410-14/6-16, протокол від 15.02.16 №14-6. «Правил безпеки систем
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газопостачання» та правил виконання газонебезпечних робіт, «Правил будови і безпечної 
експлуатації посудин, що працюють під тиском», нормативних актів, що встановлюють вимоги до 
балонів, «ПББЕ вантажопідіймальних кранів», «ПББЕ парових та водогрійних котлів», «1ІББЕ 
підйомників», «ПББЕ ліфтів» - посвідчення № 410-14/в-16, протокол від 18.02.16 №14-в. IV група з 
електробезпеки до 1000В -  перевірка 01.03.2018 р.

Відповідальний за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці га промислової 
безпеки являються Омелянчук Василь Володимирович -  начальник будівельно-монтажної дільниці, 
пройшов навчання та перевірку знань в ДП «Рівненський Експертно-Технічний Центр Держпраці» з 
Закону України «Про охорону праці» та нормативно-правових актів до нього, надання до-медичної 
допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки - посвідчення № 2310-88-17, протокол від 
12.03.18 №88/5-17. «Правил безпеки систем газопостачання» та правил виконання газонебезпечних 
робіт, «Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском», нормативних 
актів, що встановлюють вимоги до балонів, «ПББЕ вантажопідіймальних кранів», « ПББЕ парових та 
водогрійних котлів», «ПББЕ підйомників», «ПББЕ ліфтів» - посвідчення № 2310-88/в-17. II група з 
електробезпеки до 1000В -  перевірка 26.02.2018 р.

Деркач Олександр Миколайович -  електрозварник ручного зварювання, пройшов навчання та 
перевірку знань з питань охорони праці в постійно-діючій комісії ТОВ «ІНКОМСИСТЕМ» по 
НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів», НПАОП 0.00-1.71-13 
«Правил охорони праці під час роботи з інструментом га пристроями». НПАОП 0.00-1.15-07 «Правил 
охорони праці під час виконання робіт на висоті», протокол - №1/18 від 14.03.2018р. Пройшов 
навчання та перевірку знань на підприємстві з ПБЕЕС, ПТЕЕ. ПУЕ, ДНАОП 1.1.10-1.07-01, протокол 
- №2/18 від 14.03.2018р., присвоєно II групу з електробезпеки. Пройшов медогляд в КЗ «ЦЕНТР 
ПМС'Д «ЦЕНТРАЛЬНИЙ» Рівненської міської ради -  медична довідка від 08.02.2018, придатний до 
роботи за професією електрогазозварник та робіт на висоті, психіатричний огляд -  Серія 10ААЕ 
№494771, наркологічний огляд - Серія 10ААЕ №417299. Диплом електрогазозварника №366 від 5 
липня 1994 року СГІТУ №38 м. Рівне.

На підприємстві ТОВ «ІНКОМСИСТЕМ» розроблено, затверджено та введено в дію:
- Положення про службу охорони праці, наказ №1/2016 від 16.03.2016 р.
- Положення про систему управління охороною праці, наказ №2ЮП/2016 від 28.03.2016 р.
- Положення про порядок проведення навчання та перевірку знань з питань охорони праці, 

наказ №ЗЮП/2016 від 04.04.2016 р.
- Положення про забезпечення працівників спецодягом, наказ №4/ОП/2016 від 07.04.2016 р. 
Наказом №7ЮП/2016 від 18.04.2016р. затверджено і введено в дію інструкції з охорони праці та

які діють на ТОВ «ІНКОМСИСТЕМ»:
-Інструкція з охорони праці №1-011 вступний інструктаж для працівників підприємства 
-Інструкція з охорони праці №2-ОП для електрозварника ручного зварювання 
-Інструкція з охорони праці №3-ОП для працівників адміністративного персоналу 
-Інструкція з охорони праці №4-ОП для слюсаря з виготовлення вузлів та деталей 

санітарно-технічних систем
Наказом №8ЮП/2016 від 25.04.2016р. затверджено і введено в дію інструкції з охорони праці та 

пожежної безпеки які діють на ТОВ «ІНКОМСИСТЕМ»:
-Інструкція №1-ПБ про заходи пожежної безпеки на підприємстві
- Інструкція №2-ПБ про заходи пожежної безпеки у офісі на підприємстві 
-Інструкція №3-ПБ з пожежної безпеки під час виконання будівельно-монтажних робіт 
На підприємстві ведуться:
- Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;
- Журнал протоколів перевірки знань з питань охорони праці;
- Журнал протоколів перевірки знань посадових осіб з електробезпеки;
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- Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві;
- Журнал видачі інструкцій з охорони праці;
- Журнал обліку і реєстрації робіт за нарядами і розпорядженнями;
- Журнал обліку та зберігання засобів захисту.
- Журнал реєстрації видачі 313 та спецодягу.

Відповідно до ст18 Закону України «Про охорону праці» на підприємстві організовано 
навчання та перевірка знань працівників під час прийняття на роботу та в процесі роботи з 
урахуванням специфіки виробництва та вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

Для перевірки знань з питань охорони праці створено постійно діючу комісію з перевірки знань 
працівників підприємства, наказ №5/ОП/2018 від 13.03.2018р. Головою комісії призначено директора 
Буратчука Юрія Дмитровича. Членами комісії призначено інженера з охорони праці Волошена Юрія 
Федоровича, начальника будівельно-монтажної дільниці Омелянчука Василя Володимировича, які 
пройшли навчання та перевірку знань по Закону України «Про охорону праці та нормативних актах 
до нього».

Наказом №1/ОП/2018 від 16.01.2018р. затверджено «Перелік робіт з підвищеною небезпекою 
для виконання яких необхідно видавати наряд-допуск». Наказом №2ЮП/2018 від 16.01.2018р. 
призначено відповідального за видачу наряд-допусків директора Буратчука Ю. Д.

Працівники підприємства проходять попередній та періодичний медичний огляд згідно 
законодавства. А працівники, які виконують роботи підвищеної небезпеки проходять 
психофізіологічну експертизу. Всі працівники підприємства відповідно посадам забезпечені 
засобами індивідуального захисту: рукавиці, респіратори, каски, захисні окуляри, захисні маски, 
маска зварювальника, діелектричні рукавиці та боти, наказ №1ЮГІ/2017 від 06 вересня 2017 р. «Про 
затвердження норм видачі 313 та спецодягу».

ТОВ «ІНКОМСИСТЕМ» забезпечене нормативно-правовими документами з питань охорони 
праці в повному обсязі.

11 березня 2018 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання в Управлінні Держпраці в 
Рівненській області.

Директор ТОВ «ІНКОМСИСТЕМ:

М.П.

Буратчук Юрій Дмитрович

2018 р. № Управління Держпраці у Рівненській області 
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