
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця: Приватне підприємство-фірма «Торгбуд-сервіс», 35700, 
м. Здолбунів. вулиця Шкільна 30-А. код ЄДРПОУ 32785198, КВЕД:23.63 «Виробництво 
бетонних розчинів, готових до використання», директор: Семенов Олександр Михайлович, 
тел .('0362)43-06-42. E-mail: inter beton@vahoo.com_______________________________________

Місце виконання робіт підвищеної небезпеки: «Пересувний розчино-бетонний вузол, 
виробничі приміщення в м. Рівне, вул. Біла. 18 В»: «Пересувний розчино-бетонний вузол, виробничі 
приміщення в м. Сарни, вул. Варшавська. 11»: «Пересувний розчино-бетонний вузол, виробничі 
приміщення в м. Варячі- промзона»: «Пересувний розчино-бетонний вузол, виробничі приміщення в 
м. Луцьк, вул. Індустріальна. 4»: «Пересувний розчино-бетонний вузол, виробничі приміщення в 
м. Вінниця, вул. Гонти. 43».

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди_____ відсутній________

(найменування страхової компанії)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився
(дата проведення аудиту)

Я, Семенов Олександр Михайлович, 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_____________________________

(найменування виду, робіт підвищеної небезпеки)

Кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм: загальна кількість робочих місць 88 (вісімдесят вісім) працівників та 51 
(п’ятдесят одине) робоче місце, де існує підвищений ризик виникнення травм.

Будівлі і споруди (приміщення), виробничих об’єктів(структурних підрозділів):
Офісне приміщення розташоване за адресою: м. Рівне, вул. Біла 18 В. виробничі 

приміщення (підрозділи) за адресами: м. Рівне, вул. Біла 18 В; м. Сарни, вул. Варшавська, 11; 
м. Варані, промзона. м. Луцьк, вул. Індустріальна, 4: м. Вінниця, вул. Гонти 43._____________

Інші відомості На ПП-Фірма «Торгбуд-сервіс» за безпечне виконання робіт на 
висоті призначені: відповідальний за стан умов та безпечну організацію праці в цілому, 
директор підприємства Семенов Олександр Михайлович, по дільницях: м.Вінниця, 
начальник виробництва Горпюк М.А. наказ №16 від 07.09.2018 р.; м.Луцьк, начальник 
виробництва Щегельський П.П. наказ №18 від 07.09.2018 р.; м.Вараш, начальник 
виробництва Пашко М.В. наказ №20 від 07.09.2018 р.____________________________________

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

______ На підприємстві створено службу охорони праці. Функції служби охорони праці.
згідно наказу № 7 від 17.07.2018 року покладено на інженера з охорони праці Слебіка 
Олексія Геннадійовича. який пройшов навчання та перевірку знань в ДП «Рівненський ЕТЦ» 
і отримав відповідні посвідчення. На підприємстві наказом № 14 від 07.09.2018 року 
створена постійно діюча комісія з перевірки знань, з питань охорони праці. Члени комісії 
пройшли навчання та перевірку знань відповідних Правил з охорони праці, електробезпеки, 
надання першої медичної допомоги, та мають відповідні посвідчення. Директором 
затверджені програми проведення навчання та перевірки знань, розроблені тестові білети по 
професіям та план-графік. згідно якого проводиться на підприємстві навчання та перевірка 
знань з питань охорони праці.__________________________________________________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання

mailto:beton@vahoo.com


№
п\п

Прізвище та ім’я 
по батькові Посада

№ посвідчення, дата 
навчання з охорони 

праці

№ посвідчення, 
дата навчання з 
електробезпеки, 
ПТЕЕС, ПБЕЕС

Місце проведення 
навчання

1
Семенов
Олександр
Михайлович

Директор №2253-81/1-17 від 
19.06.2017

ДП
«Рівненський ЕТЦ»

2 Слебік Олексій 
Г еннадійович

Інженер 3 
охорони праці

№2891-88-18 від
13.07.2018 

№2891-88-6-18 від
13.07.2018

№ 2891-88/в-18 від
13.07.2018

№3774-116-18 
від 29.08.2018

ДП
«Рівненський ЕТЦ»

3 Бухало Віталій 
Порфирійович

Г оловний 
механік

№2813-102-17 від
04.08.2017 

№2950-205-17 від
14.08.2017

ДП
«Рівненський ЕТЦ»

4 Ткачук Василь 
Дмитрович

Головний
енергетик

№ 1402-42-18 від 
06.04.2018

№2-1-17 
від 12.01.2017

ДП
«Рівненський ЕТЦ»

______ На підприємстві розроблені та затверджені інструкції з охорони праці по професіям та
видам робіт наказ №1 від 01.02.2018 року. Директором затверджені та введені в п іт посадові 
інструкції посадових осіб та осіб, відповідальних за безречне ведення робіт. З працівниками 
проводяться інструктажі з охорони праці у відповідності до вимог чинного законодавства.

інструктажів з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

______ В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та,
що використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки._______________________
______ Працівники ПП-Фірма «Торгбуд-сервіс» забезпечені спецодягом та засобами
індивідуального захисту в повному обсязі. Пояси запобіжні, каски, драбини використовують 
за призначенням, зберігають у технічно справному стані та проводять їх технічне 
обслуговування, ремонт, а також експлуатаційні випробування вілттовігтно до вимог
законодавства та документів з експлуатації виробників.___________________________________
______ Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці.

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

О.М. Семенов
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці________________ 20__ р. № _________________

І Управління Держпраці у


