
ДЕКЛАРАЦІЯ
Відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з 

питань охорони праці та промислової безпеки

Відомості про роботодавця:
Товариство з додатковою відповідальністю “Рівнепромзв’язок”
33024, Україна, м. Рівне, вул. Млинівська, 28; тел/факс 610-610;
Вид діяльності за КВЕД: Діяльність у сфері проводового електрозв’язку, Код - 61.10; 
Інша діяльність у сфері електрозв’язку, Код -  61.90; Електромонтажні роботи, Код -  
43.21; Будівництво споруд електропостачання та телекомунікації!, Код -  42.22.
Код ЄДРПОУ - 13969553
Р/р 26008054710280 Рівненська філія ПАТ КБ Приватбанк м. Рівне. МФО 333391,
ІПН 139695517160
Свідоцтво платника податку ПДВ №100349905
Місце виконання робіт підвищеної небезпеки в м. Рівне та в Рівненській області. 
Страхове свідоцтво реєстраційний № 56/101/201 від 12.10.201 1 р. Фонду соціального 
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань 
України, Відділення виконавчої дирекції Фонду в м. Рівне, Рівненської області. 
Добровільний аудит з охорони праці не проводився.
Я, генеральний директор ТДВ “Рівнепромзв’язок” Приймак Сергій Миколайович, 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 метра;
- роботи в колодязях;
- земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метра або в зоні розташування 
підземних комунікацій;
- роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму 
високої частоти.
Без отримання відповідного дозволу.
Кількість працівників, зайнятих на роботах підвищеної небезпеки, становить 3 чоловік. 
Інші відомості:
Приймак Сергій Миколайович -  генеральний директор.
Пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці і -  Закону України “Про 
охорону праці” та нормативно-правових актів до нього в ДП “Рівненський ЕТЦ” 
Держпраці. Протокол №94 від 20.07.201 8р.
Яковчук Павло Анатолійович -  технічний директор. Відповідальний за организацію та 
безпечне проведення робіт з підвищеною небезпекою на підприємстві, Наказ №25 від 
02.01.2018р. Пройшов навчання та перевірку знань на V групу з електробезпеки до і 
вище 1000 В, Протокол №49 від 19.04.2018р. Пройшов навчання та перевірку знань з 
питань охорони праці -  Закону України “Про охорону праці” та нормативно-правових 
актів до нього в ДП “Рівненський ЕТЦ” Держпраці. Протокол №140 від 1 8.12.2015р. 
Наказом №46 від 20.07.2018р. створено постійно-діючу комісію для перевірки знань 
працівників підприємства з питань охорони праці, ДНАОП та електробезпеки в 
составі:
Приймак Сергій Миколайович -  голова комісії, генеральний директор;
Яковчук Павло Анатолійович -  член комісії, технічний директор;
Кирильчук Олександр Петрович -  член комісії, директор з будівництва, протокол 
№10/2 від 13.02.17р.
Малиновський Олександр Євгенович -  член комісії, енергетик, протокол №49 від 
19.04.18р.
Всі члени комісії пройшли навчання та перевірку знань в ДП "Рівненський ЕТЦ” 
Держпраці.



На підприємстві створена служба охорони праці, наказ №24 від 02.01.2018р.. 
Обов’язки начальника служби охорони праці виконує технічний директор Яковчук 
Павло Анатолійович, наказ №24 від 02.01.2018р.
Розроблено та затверджено наказом №31 від 17.01.2018р.:

Положення про службу охорону праці;
Положення про систему управління охороною праці;
Положення про порядок проведення навчання і перевірку знань з питань 
охорони праці;
Положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони 
праці.

Наказом №32 від 17.01.2018р. затверджено та введено в дію інструкції з охорони праці 
по спеціальностях та за видами робіт.
В підрозділі призначен відповідальній працівник (керівник підрозділу) за виконання 
робіт підвищеної небезпеки, а саме: енергетик Малиновський О.Є. наказ №25 від 
02.01.2018р., якій пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці в ДП 
«Рівненський ЕТЦ» Держпраці, протокол №49 від 19.04.2018р. .
Працівники, зайняті на роботах підвищеної небезпеки пройшли навчання і перевірку 
знань з питань охорони праці, протокол № 4 від 14.03.2018р.
Всі працівники при влаштуванні на роботу проходят вступний інструктаж, під час 
роботи первинний, повторний та ін. Запис про проведення інструктажів робиться в 
Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці.
Працівники, зайняті на роботах підвищеної небезпеки забезпечені засобами 
індівідуального захисту згідно “Норм безплатної видачі спеціального одягу, 
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам зв’язку”, 
наказ №305 від 03.07.2002р. Міністерства праці та соціальної політики, а 
самехпецодяг, спецвзуття, окуляри захисні, рукавиці робочі, запобіжні пояси, 
монтерські кігті, каски, драбини, електрозахисті засоби.
Засоби захисту випробовуються в лабораторії ДП “Рівненський ЕТЦ” Держпраці. 
Наказом №13,5 від 02.01.2018р. призначені відповідальні:

за своєчасне забезпечення і створення необхідного резерву працівників 
підрозділів підприємства випробуваними захисними засобами директора з 
будівництва Кирильчука О.П.;
за правильне зберігання, своєчасні періодичні огляди і випробування, 
вилучення непридатних засобів, поповнення наявністі їх запасів і організацію 
обліку захисних засобів начальника будівельно-експлуатаційної дільниці 
Наумця М.Г. і енергетика Малиновського О.Є.

Періодичні випробування оформлюються протоколом. Результати періодичного 
огляду та випробувань заносяться в Журнал огляду та випробувань засобів захисту. 
Щоденний огляд проводиться в підрозділах відповідальними працівниками і 
результати огляду заносяться в Журнал огляду та випробувань засобів захисту.
Всі працівники, заняті на роботах підвищеної небезпеки, пройшли медичний огляд і 
придатні до виконання робіт з підвищеною небезпекою.
Всі працівники, заняті на роботах підвищеної небезпеки, забезпечені нормативно-


