
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця: Товариство з обмеженою відповідальністю 
виробничо-торгівельна фірма "Діброва зв'язок", 33018, Рівненська область, м. 
Рівне, вул. Курчатова, буд. 18А, офіс 302, код ЄДРПОУ: 31258913, КВЕД: 41.20 -  
Будівництво житлолих і нежитлових будівель (основний), телефон: 0673628278.

Місце виконання робіт -  Україна.
В товаристві з обмеженою відповідальністю виробничо-торгівельній фірмі 

"Діброва зв'язок", відсутня інформація про наявність договору страхування 
цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування 
наслідків можливої шкоди.

Я, Якимчук Анатолій Володимирович, 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:

Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні 
розташування підземних комунікацій чи під водою.

Добровільний аудит з охорони праці не проводився.
Кількість робочих місць, тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 

виникнення травм -  2.

Інші відомості;
Створена служба охорони праці. Функції служби охорони праці, згідно 

наказу № 02 -  П від 24.04.17, покладено на директора Якимчука А.В., який 
пройшов навчання та перевірку знань з Закону України “Про охорону праці”. 
„Правил з охорони праці під час виконання робіт на висоті” посвідчення №45-147- 
17 від 09.11.2017 видане ДП "Рівненський ЕТЦ".

Розроблені, затверджені та введені в дію згідно наказу № 02-ОП від 
24.03.17. інструкції з охорони праці.

Наказом № 04-ОП від 24.03.17 затверджені „Положення про службу 
охорони праці”, „Положення про систему управління охороною праці”, 
„Положення про навчання та перевірку знань з питань охорони праці”.

Є в наявності та ведуться: Журнал реєстрації вступного інструктажу; 
Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці; Журнал 
реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві; Журнал обліку робіт, що 
виконуються за нарядами і розпорядженнями; Журнал видачі наряд-допусків; 
Журнал періодичного огляду тари; Журнал обліку та зберігання засобів захисту.

Наказом № 6-ОП від 24.03.17 створено постійно-діючу комісію для 
перевірки знань з питань охорони праці в складі:

Голова комісії -  директор Якимчук А.В. (посвідчення №45-147-17 від 
09.11.2017 видане ДП "Рівненський ЕТЦ" про перевірку знань Закону України “Про 
охорону праці” та нормативно-правових актів до нього, “Правил охорони праці під 
час виконання робіт на висоті”).



Члени комісії -  технічний директор Савенко С.О. (посвідчення №4550-147- 
17 від 09.11.2017 видане ДП "Рівненський ЕТЦ" про перевірку знань Закону 
України “Про охорону праці” та нормативно-правових актів до нього, “Правил 
охорони праці під час виконання робіт на висоті”), та інженер з охорони праці Сис 
В.К. (посвідчення №3609-123/6-16 від 10.10.2016 видане ДП "Рівненський ЕТЦ" 
про перевірку знань Закону України “Про охорону праці” та нормативно-правових 
актів до нього, “Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті”).

Відповідальним за організацію і безпечне виконання робіт на висоті згідно 
наказу №8-ОП від 24.03.2017 призначено технічного директора Савенка С.О. 
(посвідчення №4550-147-17 від 09.11.2017 видане ДП "Рівненський ЕТЦ" про 
перевірку знань Закону України “Про охорону праці” та нормативно-правових актів 
до нього, “Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті”), 
відповідальним за видачу наряд-допусків при виконанні робіт підвищеної 
небезпеки призначено директора Якимчука А.В.

Є в наявності засоби індивідуального захисту від падіння працівників з 
висоти (пояси запобіжні, каски, огородження, знаки безпеки, металеві драбини). 
Пояси запобіжні пройшли випробування у випробувальній лабораторії ТОВ 
"Карола" (протокол №43/5 від 22.06.2018). Драбинам проведено періодичне 
випробування статичним навантаженням (протокол випробування від 24.06.2018 
року №02). Всі засоби захисту зареєстровані в „Журналі обліку засобів 
індивідуального захисту від падіння працівників з висоти”.

Працівники, зайняті на земляних роботах, що виконуються на глибині понад 
2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою пройшли 
навчання й перевірку знань з питань охорони праці, згідно протоколу № 01 від 
24.06.2018.

Запис про проведення інструктажів робиться в Журналі реєстрації 
інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

Працівники забезпечені в повному об’ємі нормативно-правовими актами з 
охорони праці.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у

А.В. Якимчук

територіальному органі Держпраці 20__р. №


