
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони

праці

Відомості про роботодавця
Найменування юридичної особи: Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ТРЕЙД АВТО ГРУП»
Місце знаходження юридичної особи :34550 рівненська область ,Сарненський 
район, смт.Клесів, вул. Залізнична, 16.
Код платника податків згідно з ЄДРПОУ: 40941688
Прізвище, ім 'я та по батькові керівника: Никончук Олексій Сергійович
Номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти: (03655) 350-82.
Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки: 34550, Рівненська область 
,Сарненськийрайон, смт.Клесів, вул.Залізнична, 16.
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності 
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: ПАТ
СК «Арсенал»,договір № 74/33 від 15.08.2017p.no 15.08.2018р.
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: не проводився. 
Я, Никончук Олексій Сергійович — директор 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:
Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В, що виконуються без 
отримання відповідного дозволу
Для виконання заявленого виду робіт на підприємстві створена бригада. Виконання 
роботи у бригаді здійснюється кваліфікованими робітниками, а керівництво - 
інженерно-технічними працівниками, що мають відповідну підготовку.
Кількість робочих місць -3 робітника (електромонтери)
Інші відомості:

На ТзОВ «ТРЕЙД АВТО ЕРУП» наказом №1-ОП від 02.04.2018р. створена 
служба охорони праці. Очолює службу охорони праці інженер з охорони праці 
Мойсійчук Микола Миколайович. Наказом №2 від 02.04.2018р. затверджено 
положення про службу охорони праці, положення про систему управління охороною 
праці на підприємстві, положення про порядок проведення навчання та перевірки 
знань з питань охорони праці, положення про порядок забезпечення працівників 
спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального 
захисту.

Інформація про інструкції:
На ТзОВ «ТРЕЙД АВТО ГРУП» розроблені та затверджені наказом керівника 

підприємства посадові інструкції:
- Інструкція № 5 особи відповідальної за зберігання, видачу та безпечну 
експлуатацію електроінструменту;
- Інструкція № 6 особи відповідальної за організацію і безпечне проведення робіт на 
висоті.
- Інструкція №8 особи відповідальної за електрогосподарство.

На підприємстві наказом № 3-ОП від 03.04.2018р. затверджено інструкції з 
охорони праці, а саме інструкція з охорони праці № 20 для електромонтера з ремонту 
та обслуговування електроустановок, інструкція з охорони праці № 10 під



час виконання робіт на висоті, інструкція з охорони праці № 11 з електробезпеки для 
І групи, інструкція з охорони праці № 12 під час виконання робіт ручним 
електроінструментом, інструкція з охорони праці № 13 при роботі з ручними 
інструментом та пристроями, інструкція з охорони праці № 14 при ручному 
переміщенні вантажів, інструкція з охорони праці № 17 під час електромонтажних 
робіт у діючих електроустановках, інструкція з охорони праці № 18 з подання 
першої (долікарської) допомоги потерпілим при нещасних випадках на виробництві, 
інструкція з охорони праці № 19 при застосуванні переносних драбин та драбинок.

На підприємстві ведуться журнал реєстрації вступного інструктажу та 
інструктажів на робочому місці, журнал реєстрації інструкцій з охорони праці та 
обліку видачі інструкцій з охорони праці, журнал реєстрації наказів з охорони праці, 
журнал перевірки, огляду та обліку 313, журналу обліку і реєстрації робіт за нарядами 
та розпорядженнями, журнал обліку, перевірки та випробування електроінструменту, 
трансформаторів, перетворювачів частоти та переносних світильників

Інформація про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці:
На ТзОВ «ТРЕЙД АВТО ГРУП» згідно наказу №8-ОП від 05.04.2018р. 

працівники які допускаються до заявленого виду робіт пройшли спеціальне 
навчання та перевірку знань безпечних методів роботи. Розроблені програми та 
плани-графіки проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці , які 
затверджені наказом №8-ОП від 05.04.2018р.

На підприємстві згідно наказу № 10 від 06.04.2018р. призначений
відповідальний за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства на 
підприємстві електромеханіка Кравчука М.А.

Відповідно до наказу за № 8-ОП від 05.04.2018р. створена комісія для 
перевірки знань з питань охорони праці працівників підприємства.
Голова комісії- директор - Никончук О.С.
Члени комісії:
- інженер з охорони праці -  Мойсійчук М.М.
- начальник АЗС -  Голованов В. С.
Члени комісії пройшли, в установленому порядку, навчання та перевірку знань з 
питань охорони праці та мають відповідні посвідчення:

Голова комісії - директор Никончук Олексій Сергійович, перевірка знань з 
охорони праці, посвідчення № 1482-48-18 від 20.04.2018р. виданий Рівненським 
ЕТЦ, № 1482-48/а-18 від 16.04.2018р., III група допуску з електробезпеки, Правила 
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями № 1482-48/6-18 від 
16.04.2018р.

Члени комісії:
Інженер з охорони праці Мойсійчук Микола Миколайович, перевірка знань з 

охорони праці, посвідчення № 1480-48-18 від 20.04.2018р. виданий Рівненським 
ЕТЦ,, № 1480-48/а-18 від 16.04.2018р., III група допуску з електробезпеки, Правила 
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями № 1480-48/6-18 від 
16.04.2018р.

Начальник АЗС Голованов Валерій Сергійович, перевірка знань з охорони 
праці, посвідчення № 1473-48-18 від 20.04.2018р. виданий Рівненським ЕТЦ, 
посвідчення № 1473-48/а-18 від 16.04.2018р., III група допуску з електробезпеки, 
Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями № 1473-48/6-



18 від 16.04.2018р.
Відповідальним за організацію безпечного виконання робіт в діючих 

електроустановках напругою понад 1000 В призначено -  електромеханіка Кравчука 
М.А. (№19-ОП від 10.05.2018р.). Заявлений вид робіт виконується по наряду- 
допуску на проведення робіт з підвищеної небезпекою згідно встановленої форми і з 
проведенням цільового інструктажу. Згідно наказу №20-ОП від 10.05.2018р. 
відповідальним за видачу нарядів допусків призначено директора Никончука О.С 
перевірка знань з охорони праці, посвідчення № 1482-48-18 від 20.04.2018р. виданий 
Рівненським ЕТЦ, № 1482-48/а-18 від 16.04.2018р., III група допуску з
електробезпеки, Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями № 1482-48/6-18 від 16.04.2018р. 
в ДП «Рівненський ЕТЦ».

Робітники, які виконують роботи підвищеної небезпеки пройшли навчання з 
питань охорони праці (протокол № 5 від 25.04.2018р.) має відповідну кваліфікацію, 
медичний огляд та психофізіологічну експертизу, висновки -  позитивні.

Забезпечення засобами індивідуального захисту:
В ТзОВ «ТРЕЙД АВТО ГРУП» робітники, які працюють з небезпечними 

умовами праці, згідно наказу № 15 від 15.04.2018р. забезпечені: 
спецодяг, спецвзуття
- комбінезон бавовняний, черевики шкіряні, 
засоби індивідуального захисту

діелектричні рукавиці, калоші, окуляри захисні, навушники протишумові 
Відповідальним за технічний стан та проведення випробувань,що денний огляд 
запобіжних поясів призначено електромеханіка Кравчука М.А. (Наказ №21 від 
10.05.2018р.)

Випробування діелектричний рукавиць, калош проведено в ДП «Рівненський 
ЕТЦ» Протокол огляду та випробування засобів захисту № 45 від 20.04.18р.

Забезпечення 313 відповідно до особистих карток обліку та «Положення про 
порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та
іншими зас
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