
6<f/3S
ДЕКЛАРАЦІЯ 

відповідності матеріально-технічної бази 
вимогам законодавства з питань охорони праці

Загальні відомості:

ТОВ «МІТ-НЕТВОРК»
(для ю ридичної особи: найменування юридичної особи,

м. Рівне, вул. Млинівська, 18
місце її держ авної реєстрації,

код ЄДРПОУ 41258569.__________
код платника податків згідно з  ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД,

_________________Директор Марчук Роман Анатолійович_____________________
прізвище, ім 'я та по батькові керівника:

____________ тел. (096) 202 9373 E-mail: mitrivne(a),smail.com_________________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Рівненська область
місце (адреса) виконання робіт  підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, 

механізмів, устаковання підвищеної небезпеки)

____________ Я. Марчук Роман Анатолійович________________________________
(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 під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 
таких машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди не проводилась.
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праиі не проводилась.
Кількість робочих місць 5-ть, в тому числі на яких існує підвищений ризик виробничих травм-5.

Будівля фірми знаходиться за адресою: м. Рівне вул. Млинівська 18

Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої 
частоти, роботи що виконуються на висоті понад 1,3 м, та роботи верхолазні.

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин. механізмів. устаткування)

Інші відомості:

На підприємстві створено службу охорони праці. Функції служби охорони праиі, згідно наказу 
підприємства № 1 від 3.01. 2018р.,покладено на інженера з охорони праці Власюка Віктора 
Федоровича.який пройшов навчання та перевірку знань Держпраиі ДП РЕТІІ. «Правила охорони 
праиі під час роботи з інструментом та пристроями», «Правила охорони праиі під час виконання 
робіт на висоті»ДБНА. 3.2-2-2009 Система стандартів безпеки праиі. Охорона праиі і 
промислова безпека в будівництві» посвідчення №1921-71. Б-17

У ТОВ МІТ-НЕТВОРК розроблено, затверджено та введено в дію:

Згідно наказу № 2 ОП від 9.01.2018р"Про затвердження служби охорони праиі". Згідно наказу 
№ 5 ОП від 5.01.2018р. "Положення про проведення навчання та перевірки знань з охорони 
праці", Згідно наказу № 4 від 10.01.2018р.затверджено інструкції з охорони праиі та перелік 
інструкцій. Згідно наказу № 6 ОП від 10.01.2018р. "Положення про забезпечення працівників 
спецодягом, спеивзуттям, засобами захисту"



На підприємстві є в наявності та ведуться : Журнал реєстраиії вступного інструктажу,
Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони прані на робочому місці, Журнал реєстрації з 
охорони праці на підприємстві, Журнал обліку та зберігання засобів індивідуального захисту.

На підприємстві, наказом № З ОП від 11.01.2018р. створено діючу комісію для перевірки 
знань з питань охорони праці, в складі: Голови комісії-Директора Марчука Романа 
Анатолійовича(посвідчення з електробезпеки №1 Держпраиі ДП Житомирській від 29.12.17р.) 
Держпраиі ДП РЕТЦ № 5203-168-17 від 15.12.2017р. Закон України «Про охорону праці» та 
нормативно правових актів до нього, «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями», «Правила 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 №398-27-18 від 17.05.2018р., Члени комісії- Заступник директора Ткачук Тимур 
Петрович) (посвідчення з електробезпеки №2 Держпраиі ДП Житомирській від 29.12.17р.) 
(посвідчення Держпраиі ДП РЕТЦ № 5218-168-17 від 15.12.2017р. Закон України «Про охорону 
праці» та нормативно правових актів до нього,
«Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», «Правила 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 №399-27-18 від 17.05.2018р., та 
інженер з охорони праці Власюк Віктор Федорович, (посвідчення Держпраиі ДП РЕТЦ № 1921- 
71-17 від 30.06.2017р. Закон України «Про охорону праці» та нормативно правових актів до 
нього.» «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», «Правша 
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 №1921-71. 6-17 від 
26.06.2017р., які пройшли навчання і перевірку знань в Держпраиі ДП РЕТЦ ".

_____ На підприємстві наказом № 9А ОП від 24.01.2018року відповідальним за організацію
безпечного виконання робіт призначено, виконроба Ткачука Руслана Петровича.
_______ Відповідальним за видачу наряд допусків при роботі на висоті,згідно наказу є Директор
Марчук Роман Анатолійович, та відповідальним за технічний стан зберігання та проведення 
випробувань, щоденний огляд запобіжних поясів наказом призначено Виконроба Ткачука Руслана 
Петорвича.

____ Працівники пройшли медичний огляд, акт від 22.01.2018р. Підприємство забезпечене
нормативно-правовими актами в повному обсязі. Працівники підприємства забезпечені засобами 
захисту в достатній кількості ( каски, сигнальні жилети, запобіжний пояс, спецодяг). Запобіжні 
пояси випробувані, протокол Рівненський ЕТЦ№ 478 від 2.03.2018р. Лази монтерські протокол 
Рівненський ЕТЦ № 478 від 2.03.2018р. Перевірений електричний інструмент випробування 
опору ізоляції протокол Рівненський ЕТЦ №ПВ-247/18 від 19.02.2018р.Випробування 
електрозахисних засобів захисту ПП «Інформ Сервіс Експрес» протокол № 204 від 13.02.2018р.

Роботи за допомогою механічних підіймачів, будуть проводитись згідно угоди з 
організацією, яка має механізми та відповідний дозвіл на виконання таких робіт. З працівниками 
TOB МІТ-НЕТВОРК було проведено навчання з питань охорони праці та перевірку знань. 
Результати перевірки знань оформлені, протоколом перевірки знань №1 від 22.01. 2018р.

P.A. МарчукДиректор ТОВ МІТ-НЕТВОРК

«___» травня 2018р.

Декларація зареєстрована у  журналі обліку суб’єктів господарювання у  територіальному 
органі Держпраці______________________ 2018 р. № _________

Управління Д ерж праці у Рівненській області
ЗА Р Е ЄС ТР О ВА НО
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