
Декларація
відповідності матеріально - технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці 
товариства з обмеженою відповідальністю «Рівнеагроспецмонтаж»

Відомості про роботодавця:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівнеагроспецмонтаж»
33016, м. Рівне, вул. Будівельників,?; тел/факс 24-63-51;
Вид діяльності за КВЕД: 45.21- Будівництво трубопроводів 
Р/р -26001139238
Банк - ПАТ АБ « Укргазбанк» м. Київ
МФО -320478
Код ЄДРПОУ - 00910699
ІПН - 009106917169
Свідоцтво платника ПДВ -№  100235379 .
Дата реєстрації в ДР ЗДСС 18.01.1992року. Реєстраційний номер платника єдиного
внеску № 1717019-1077.
Підприємство не належить до об’єктів підвищеної небезпеки.
Я, директор ТОВ « Рівнеагроспецмонтаж», Роман Дмитрович Мельник, цією деклараці
єю підтверджую відповідність матеріально - технічної бази та умов праці вимогам за - 
конодавства з питань охорони праці під час експлуатації технологічних засобів:
- Екскаватор траншейний марки ЕТЦ 202Б; рік виготовлення-1990; Україна; 
Екскаватор зареєстрований за № Т1297РВ в Територіальному Управлінні в Рівненській 
області Держгірпромнагляду України 20.04.201 Ороку.
Добровільний аудит з охорони праці не проводився.
Мельник Роман Дмитрович -  директор.
Пройшов навчання та перевірку Закону України » Про охорону праці» та нормативно - 
правових актів до нього.
Протокол №48 від 07.04.2017р.
Кількість працівників зайнятих обслуговуванням екскаватора - Ічоловік.
Інші відомості:
Заремба Олег Павлович -  головний інженер. Відповідальний за дотримання вимог 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки на підприємстві.
Наказ №28?ОП від 28.06.2018р.
Наказом № 28-ОП від 15.06.2015р.створено комісію з перевірки знань з питань охорони 
праці у складі:
Заремба Олег Павлович -  головний інженер.
Пройшов навчання та перевірку знань на 1У-у групу з електробезпеки 19.02.2018р. в 
ДП « Рівненський ЕТЦ,» Управління Держпраці .
Пройшов навчання та виявив потрібні знання:

- законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, 
гігієни праці та електробезпеки 

Протокол № 20/2 від 02.03.2018р.
ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова 
безпека в будівництві»
« Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями та 

пристроями»
«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті»

Протокол № 20/6 від 19.02.2018р.
« Правил будови і безпечної експлуатації навантажувачів»
«Правил охорони праці на автомобільному транспорті»

«Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт»



Протокол №20/в від 23.02.2018р.
Нестерчук Оксана Андріївна -  інженер з охорони праці.
Пройшла навчання та перевірку знань на 1У-у групу з електробезпеки 27.02.2017р. в 
ДП « Рівненський ЕТЦ» Управління Держпраці».
Посвідчення №587-22/а-17 від 27.02.2017р. видане ДП «Рівненський ЕТІД» Управління 
Держпраці.
Пройшла навчання та перевірку знань, з питань охорони праці:

- Закону України » Про охорону праці» та нормативно - правових актів до нього 
Протокол № 22 від 02.03.2017р.

- ДБН А.3.2.2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова 
безпека в будівництві»

- « Правил безпечної роботи з інструментом та пристроями»
- «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті»

Протокол № 22-6 від 27.02.2017р.
« Правил охорони праці на автомобільному транспорті»
« Правил будови і безпечної експлуатації навантажувачів»
« Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт»
«Правила безпечного виконання робіт при спорудженні об’єктів з монолітного 
бетону та залізобетону»

ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання»
ДБН В.2.5-41-2009 « Газопроводи з поліетиленових труб»

Протокол № 27- ж від 02.03.2017р.
Давидович Ігор Григорович -  головний енергетик.
Пройшов навчання та перевірку знань на У групу з електробезпеки 15.02.2018р. 
Посвідчення №586-22 від 27.02.2017р. видане ДП «Рівненський ЕТЦ» Держпраці.
Пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці:

ДБН А.3.2.2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова 
безпека в будівництві»

« Правил безпечної роботи з інструментом та пристроями»
«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті»

Протокол № 22-6 від 02.03.2017р.
- Закону України » Про охорону праці» та нормативно - правових актів до нього 

Протокол 2|Г° 22 вір; 02.03.2017р.
« Правил охорони праці на автомобільному транспорті»
« Правил будови і безпечної експлуатації навантажувачів»
« Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт»

«Правила безпечного виконання робіт при спорудженні об’єктів з монолітного 
бетону та залізобетону»

ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання»
ДБН В.2.5-41-2009 « Газопроводи з поліетиленових труб»

Протокол № 22- ж від 02.03.2017р.
На підприємстві створено службу охорони праці.
Відповідно до штатного розпису та згідно наказу №21 від 07.10.2009р. інженером з охоро
ни праці призначено Нестерчук Оксану Андріївну.
Наказом №49-ОП від 08.10.2015р. затверджено та введено в дію Інструкції з питань 
охорони праці по професіях та за видами робіт.
Розроблено та затверджено наказом № 14-ОП від 16.02.2010р.
-Положення про енергетичну службу
-Положенні про порядок видачі та оформлення наряду - допуску 
Розроблено та затверджено наказом № 15-ОП від 12.05.2017р.
- 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 медичний огляд працівників, зайнятих на роботах з підвищеною 
небезпекою.
Технічний огляд технологічного транспортного засобу проведено. Висновок за резуль
татами технічного огляду - відповідає технічним вимогам. Акт державного технічного 
огляду транспортного засобу № 181-18 від 04.07.2018року.
Відповідальним за технічний стан автонавантажувача призначено механіка 
автотранспортної дільниці В.Коспу. Наказ №2-ОП від 02.02.2018року.
Пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці:

« Правила охорони праці на автомобільному транспорті»
« Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів»
« Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт»

Протокол № 154 від 04.07.20Іброку.
Наказом директора відповідальними за безпечне проведення робіт екскаватором 
призначаються особи, котрі пройшли навчання і перевірку знань з питань охорони праці. 
Свідоцтвом про присвоєння робітничої кваліфікації від 02.06.2018 року, реєстраційний 
№000235, Головку Вячеславу Миколайовичу присвоєно кваліфікацію машиніста 
універсальних екскаваторів.
Машиніст екскаватора Головко Вячеслав Миколайович, пройшов навчання й перевірку 
знань з питань охорони праці. Протокол №12 від 05.02.2018 року.
Запис про . проведення інструктажів робиться в Журналах реєстрації інструктажів з 
питань охорони праці.
.Машиніст екскаватора забезпечений спецодягом та засобами індивідуального захисту, 
Нормативно-правовими актами з охорони праці працівники забезпечені в повному обсязі.

Р.Д.Мельник 
( ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб,єктів господарювання Управління 
Держпраці у Рівненській області

Управління Держпраці ■ТІвненсм^областГ]


