
Додаток 8 
до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2018 р.№ 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця :
Повна назва - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕЛЬТА 
СПЛАЙН»
Скорочена назва - ТзОВ «ДЕЛЬТА СПЛАЙН»
Адреса юридична - 33024, Рівненська область, м. Рівне, вул. Млинівська, буд.37, кв.4 
Фактична адреса -  33024, Рівненська область, м. Рівне, вул. Вербова, буд.20, оф.9 
Код ЄДРПОУ 34388193

Місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: ОБ’ЄКТИ ЗАМОВНИКА ПО 
УКРАЇНІ.
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди Державну 
реєстрацію стосовно соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та 
професійних захворювань підприємство має у Відділенні виконавчої дирекції Фонду м. Рівне 
Рівненської області Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві 
та професійних захворювань України . Реєстраційний номер 1715005167.Дата реєстрації 18 
травня 2006 року.
Клас професійного ризику - 52.

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці Не проводився.

Я , директор ТзОВ «Дельта Сплайн», Дивульський Сергій Адамович, цією Декларацією 
підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам 
законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної 
небезпеки :

-  Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 м .
- Зварювальні роботи.
Кількість робочих місць, в тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення травм, 

становить 2 місця.
Інші відомості:
Дивульський Сергій Адамович -  директор ТзОВ «Дельта Сплайн». Відповідальний за 
стан охорони праці на підприємстві- наказ № 19-ОП від 25.01.2018 року.
Пройшов навчання і виявив потрібні знання з питань охорони праці:

Закону України «Про охорону праці» та нормативно-правових актів до нього. 
Протокол від 28.12.2017 № 174
«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті». «Правил охорони праці пі 
д час роботи з інструментом та пристроями», ДБНА.З.З-2-2009 «Система стандартів 
безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві»
Протокол від 25.01.2018 № 174/1-6
Пройшов навчання та перевірку знань на IV групу з електробезпеки в ДП 
«Рівненський ЕТЦ» 25.01.2018 року



Наказом № 20-ОП від 01.02.2018 року створено постійно діючу комісію для перевірки 
знань з питань охорони праці у складі:
Голова комісії : Дивульський Сергій Адамович - директор ТзОВ «Дельта Сплайн» .
Пройшов навчання і виявив потрібні знання з питань охорони праці:

Закону України «Про охорону праці» та нормативно-правових актів до нього. 
Протокол від 28.12.2017 № 174
«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті». «Правил охорони праці 
під час роботи з інструментом та пристроями», ДБНА.3.3-2-2009 «Система стандартів 
безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві»
Протокол від 25.01.2018 № 174/1-6
Пройшов навчання та перевірку знань на IV групу з електробезпеки в ДП 
«Рівненський ЕТЦ» 25.01.2018 року . Допущений до роботи в електроустановках 
напругою до 1000 В.

Член комісії : Лідич Ігор Володимирович - заступник директора ТзОВ «Дельта 
Сплайн».

- Закону України «Про охорону праці» та нормативно-правових актів до нього. 
Протокол від 28.12.2017 № 174
«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті». «Правил охорони праці 
під час роботи з інструментом та пристроями», ДБНА.3.3-2-2009 «Система стандартів 
безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві»
Протокол від 25.01.2018 № 174/1-6
Пройшов навчання та перевірку знань на III групу з електробезпеки в ДП 
«Рівненський ЕТЦ» 25.01.2018 року . Допущений до роботи в електроустановках 
напругою до 1000 В.

Член комісії : Клімчук Роман Володимирович головний інженер ТзОВ «Дельта 
Сплайн».

Закону України «Про охорону праці» та нормативно-правових актів до нього. 
Протокол від 28.12.2017 № 174
«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті». «Правил охорони праці 
під час роботи з інструментом та пристроями», ДБНА.3.3-2-2009 «Система стандартів 
безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві»
Протокол від 25.01.2018 № 174/1-6
Пройшов навчання та перевірку знань на III групу з електробезпеки в ДП 
«Рівненський ЕТЦ» 25.01.2018 року . Допущений до роботи в електроустановках 
напругою до 1000 В.

Мельничук Олександр Сергійович начальник будівельної дільниці ( старший 
виконроб) ТзОВ «Дельта Сплайн». Відповідальний працівник за виконання робіт з 
підвищеною небезпекою. Наказ № 18-ОП від 25.01.2018 року.

- Закону України «Про охорону праці» та нормативно-правових актів до нього. 
Протокол від 28.12.2017 № 174
«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті». «Правил охорони праці 
під час роботи з інструментом та пристроями», ДБНА.3.3-2-2009 «Система стандартів 
безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві»
Протокол від 25.01.2018 № 174/1-6
Пройшов навчання та перевірку знань на III групу з електробезпеки в ДП 
«Рівненський ЕТЦ» 25.01.2018 року . Допущений до роботи в електроустановках 
напругою до 1000 В.



Розроблено та затверджено наказом № 24-ОП від 25.01.2018 року.
• 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 забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям 

та іншими засобами індивідуального захисту.

Наказом № 25-ОП від 25.01.2018 року затверджено та введено в дію Інструкції з питань 
охорони праці по спеціальностях та за видами робіт.

Працівники, зайняті на роботах підвищеної небезпеки пройшли навчання та перевірку знань 
з питань охорони праці. Протоколи № 1 від 09.02.2018 року, № 2 від 09.02.2018 року, № З 
від 09.02.2018 року.
Запис про проведення інструктажів з охорони праці робиться в відповідних Журналах 
реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

Працівники, зайняті на роботах підвищеної небезпеки забезпечені засобами індивідуального 
захисту.
Запобіжні паски випробувано ВЦ ДП «Рівненський ЕТЦ» 19 березня 2018 року протокол №

Електрозварювальний апарат випробуваний в ПП АСП «Інформ Сервіс Експрес» 27 березня 
2018 року протокол № 451.
Працівники в повному обсязі забезпечені нормативно-правовими актами з охорони праці.

486 .

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному
органі Держпраці 20___р.№

г


