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ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця: Приватне підприємство - фірма "Компанія Квартал", 
33013, Рівненська область, м. Рівне, вул. Бахарева, буд 23, код згідно з ЄДРПОУ: 33001289, 
КВЕД: 25.21 -  виробництво радіаторів і котлів центрального опалення; Директор-Скоропада 
Олег Володимирович, телефон: 067-800-07-25, місце виконання робіт-Україна, Рівненська 
область, м. Рівне, вул. Бахарева, буд 23.

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди (ПАТ” Страхова 
компанія ’’Перша”, Договір добровільного страхування відповідальності перед третіми 
особами суб'єкта господарської діяльності № 15-03.18.18.00001, строк дії Договору з 05 
жовтня 2018 року по 04 жовтня 2019 року, Договір від 04.10.2018 року).

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: Добровільний аудит 
з охорони праці на підприємстві не проводився.

Я, Скоропада Олег Володимирович, цією декларацією підтверджую відповідність 
матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації 
(застосування) таких машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:

Зварювальні роботи, без отримання ві.іпові лного дозволу, на території України.
Кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення 

травм -  3.
Зварювальний апарат ПДГ-315 “Буран”, країна походження Україна, заводський номер 

№ 3150111, дата виготовлення 03.03.2010 року, зварювальний апарат ПДГ-315 “Буран”, 
країна походження Україна, заводський номер № 3150307, дата виготовлення 12.08.2011 року, 
зварювальний апарат ПДГ-315 “Буран”, країна походження Україна, заводський номер № 
2153162, дата виготовлення 29.10.2013 року, зварювальний апарат ПДГ-315 “Буран”, країна 
походження Україна, заводський номер № 3150893, дата виготовлення 22.09.2014 року, 
зварювальні апарати розташовані у виробничому цеху на території підприємства.

Інші відомості:
Створена служба охорони праці. Функції служби охорони праці, згідно наказу № 02-П 

від 28.12.2017 р, покладено на Лукашевича Богдана Олеговича, який пройшов навчання та 
перевірку знань з Закону України “Про охорону праці”, (протокол №149 від 17.11.2017 року, 
посвідчення № 4563-149-17), “Правил безпеки систем газопостачання”, “Правил будови і 
безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском”, нормативних актів, що 
встановлюють вимоги до балонів, “Правил будови та безпечної експлуатації парових та 
водогрійних котлів”, “Правил будови та безпечної експлуатації ліфтів” ( Протокол від 
17.11.2017 року № 149/в, посвідчення № 4563-149/в-17), „Правил з охорони праці під час 
виконання робіт на висоті”, “Правил охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями”, ДБНА 3.2-2-2-2009 “Система стандартів безпеки праці і промислова безпека в 
будівництві”( протокол №149/6 від 13.11/2017 року, посвідчення № 4563-149/6-17).

Відповідальними за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки являються:

Скоропада Олег Володимирович, директор, голова комісії, пройшов навчання та 
перевірку знань в комісії ДП “Рівненський ешертно-технічний центр Держпраці” навчання 
та перевірку знань з Закону України “Про охорону праці”, (протокол №149 від 17.11.2017 
року, посвідчення № 4569-149-17), “Правил безпеки систем газопостачання”, “Правил будови



і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском”, нормативних актів, що 
встановлюють вимоги до балонів, “Правил будови та безпечної експлуатації парових та 
водогрійних котлів”, “Правил будови та безпечної експлуатації ліфтів” ( Протокол від 
17.11.2017 року № 149/в, посвідчення № 4569-149/В-17), „Правил з охорони праці під час 
виконання робіт на висоті”, “Правил охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями”, ДБНА 3.2-2-2-2009 “Система стандартів безпеки праці і промислова безпека в 
будівництві”( протокол №149/6 від 13.11/2017 року, посвідчення № 4569-149/6-17).

Коток Микола Олександрович, начальник виробництва, пройшов навчання та 
перевірку знань законодавчих актів з охорони праці , надання домедичної допомоги 
потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, (протокол № 76 від 15.06.2018 року, посвідчення 
№ 2484-76-18), “Правил безпеки систем газопостачання”, “Правил будови і безпечної 
експлуатації посудин, що працюють під тиском”, “Правил охорони праці на автомобільному 
транспорті” ( Протокол від 15.06.2018 року № 76/в, посвідчення № 2484-76/в-18), „Правил з 
охорони праці під час виконання робіт на висоті”, “Правил охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями”, “Правил охорони праці під час вантажо-розвантажувальних 
робіт”, ДБНА 3.2-2-2-2009 “Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова 
безпека в будівництві” ( протокол від 11.06.2018 року № 76/в, посвідчення № 2484-76/В-18 ).

Розроблені, затверджені та введені в дію згідно наказу № 08-ОП від 29.12.2017 року 
інструкції з охорони праці.

Наказом № 02-ОП від 28.12.2017 року затверджені "Положення про систему 
управління охороною праці", № 04-ОП від 28.12.2017 року затверджені"Положення про 
службу охорони праці", № 05-ОП від 28.12.2017 року затверджені "Положення про порядок 
проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці", "Положення про видачу 
наряд-допусків", № 06-ОП від 28.12.2017 року затверджені "Положення про порядок 
забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту", наказом № ІО-ОП від 29.12.2017 року затверджено "Положення 
про енергетичну службу", наказом № 09-ОГІ від 29.12.2017 року затверджено"Положення 
про комісію 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;
Журнал обліку та видачі балонів.

Наказом № 01-ОП від 10 липня 2018 року «Про створення комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці» створена комісія у складі:
-  Скоропада О.В. -  директор -  голова комісії;
-  Лукашевич Б.О. -  інженер-конструктор -  член комісії;
-  Коток М.О. - начальник виробництва -  член комісії;

План-графік проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці для 
електрогазозварників, затверджений директором підприємства.

Наказом № 08-ОП від 29.12.2017 року «Про затвердження інструкцій з охорони праці 
по професіях та видах робіт», введені в дію інструкції з охорони праці, зокрема:
- Інструкція з охорони праці № 05 для електрогазозварювальника;
- Інструкція з охорони праці № 03 під час робіт з ручним електрифікованим інструментом;
- Інструкція з охорони праці № 04 при експлуатації, зберіганні і транспортуванні балонів із 
зрідженими, стисненими і розчиненими газами.

Усі посадові особи підприємства пройшли навчання та перевірку знань Закону України 
“Про охорону праці” та нормативно-правових актів до нього, “Правил безпеки систем 
газопостачання”, “Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском”, „Правил з охорони праці під час виконання робіт на висоті”, “Правила охорони



праці під час роботи з інструментом та пристроями”, “Правила охорони праці під час 
вантажо-розвантажувальних робіт”, а працівники підприємства, які безпосередньо 
виконують електрогазозварювальні роботи пройшли навчання та перевірку знань з питань 
охорони праці ( Протокол №1 від 27.09.2018 року) в комісії підприємства по інструкціях з 
охорони праці відповідно до Переліку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом від 
29 грудня 2017 року за № 08-ОП.

Робітники належним чином оформлені на роботу, забезпечені спецодягом, спецвзутгям і 
засобами індивідуального захисту (відповідно до статті 8 Закону України «Про охорону праці»), 
пройшли періодичні медичні огляди та визнані придатними до виконання робіт за професіями.

На підприємстві наказом № 02-ОП від 07.08.2018 року відповідальним за організацію 
безпечного виконання робіт призначено начальника виробництва Коток Миколу 
Олександровича.

Відповідальним за видачу наряд-допусків, згідно наказу № ОЗ-ОП від 07.08.2018 року, 
є директор Скоропада Олег Володимирович.

Приватне підприємство - фірма "Компанія Квартал" забезпечене нормативно-правовими 
документами.

О.В. Скоропада

Декларація зареєстрована у 
територіальному органі Держпраці__

журналі обліку суб’єктів господарювання у
______________ 20__ р. № _______.

Управління Держпраці у Рівненській області ;
ЗАРЕЄСТРОВАНО


