
Додаток 

до Порядку 

(в редакції постанови Кабінету 

Міністрів України від 7 лютого 2018р. №48) 

ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально- технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця: ТОВ «БК «Технорембуд». с. Малий Олексин вул. Шевченка. 26 

ЄДРПОУ 36419049. Зареєстроване у Рівненській районній державній адміністрації.

КВЕД -  42.22 «Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацію)

ТОВ «БК «Технорембуд»

Директор С. А. Стрілець 

Тел. (0362) 61-09-25

e-mail: tovbktehnorembud п umail.com

Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки -  Україна.

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди -  ПРАТ ЕК «Провідна», діє на 
один рік на кожен автомобіль.

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці -  добровільний аудит не 
проводився.

ТОВ «БК «Технорембуд». в особі директора Сергія Андрійовича Стрільця, 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, устаткування підвищеної 
небезпеки:

Роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метра.

Наявне офісне приміщення за адресою с. Малий Олексин, вул. Шевченка. 26.

Кількість робочих місць, на яких існує підвищений ризик виникнення травм -  3.

Інші відомості:

Прізвище, ім'я та по батькові осіб відповідальних за дотримання вимог законодавства з 
питань охорони праці та промислової безпеки:



Ha TOB «БК «Технорембуд» наказами по підприємстві призначені:

Відповідальний за стан умов та безпечну організацію праці в цілому, директор 
підприємства С. А. Стрілець, наказ №32 ОП від 12.10.18р.

За безпечну експлуатацію по дільницям, а саме:

Відповідальний за справний технічний стан та безпечну експлуатацію 
електрогосподарства -  головний інженер Шкіль В. І., наказ №23 ОП від 22.08.18р. 
Відповідальний за технічний стан обладнання Воронюк М. А., наказ № 05 ОП від 
17.05.18р.
Відповідальний за безпечне виконання робіт на висоті Воронюк М. А., наказ №16 
від 22.06.18р.

Наявність служби охорони праці: На підприємстві, наказом №01 ОГІ від 01.02.1 7р.. 
призначено відповідальною за ОП -  Миронець Т. С., надалі вважати Мельник Т. С. в 
зв'язку зі зміною прізвища, і затверджено «Положення про службу охорони праці», 
наказом №02 ОП від 01.02.17р. затверджено «Положення про систему управління 
охороною праці».

Інформація про інструкції з ОП: На підприємстві розроблені та затверджені інструкції з 
охорони праці по професіям та видам робіт згідно положення: наказ №1 7 ОП від 
01.02.17р. та №13 ОП від 11.06.18р.

Інформація про проведення навчання та інструктажів з питань охорони праці: На 
підприємстві, наказом №14 ОП від 21.06.18р. створена постійно діюча по перевірці знань 
з питань охорони праці. Члени комісії пройшли навчання та перевірку знань відповідних 
Правил по охороні праці, електробезпеці та мають відповідні посвідчення про перевірку 
знань.

Голова комісії -  директор С. А. Стрілець (ОП: протокол 04.08. 2017 №102 ДГІ 
«Рівненський ЕТІД»; електробезпека 5 гр. від 29.12.17 Управління Держпраці у 
Житомирській області).

Члени ком ісії: інженер з охорони праці -  Мельник Тетяна Сергіївна (ОП: протокол від 
02.12.16 №157 ДП «Рівненський ЕТІД»; електробезпека: 4 гр. №22 від 01.03.18. ДП 
«Рівненський ЕТЦ»), головний механік Власюк Віктор Федорович (ОП: протокол від 
30.06.2017 №71/2 ДП «Рівненський ЕТЦ»; електробезпека: 5 гр. №50 від 19.04.18р. ДП 
«Рівненський ЕТЦ»),

На підприємстві наказом №5 ОГ1 від 01.02.17р. затверджено та введено вдію  положення 
про навчання та перевірку знань з питань охорони праці, наказом №12 ОГІ від 10.05.18р.. 
затверджені та розроблені програми навчання та перевірки знань і тестові питання з 
перевірки знань з питань охорони праці. З працівниками проводяться інструктажі з 
охорони праці у відповідності до вимог чинного законодавства.

Експлуатаційна документація: На підприємстві є паспорти та інша експлуатаційна 
документація на устаткування, обладнання, машини, механізми, відповідні схеми їх 
розміщення по виробничим дільницям.

Забезпечення засобами індивідуального захисту: Працівники підприємства забезпечені 
спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту у відповідності до чинних 
нормативних актів:

Куфайка -  1 раз на 3 роки;
С пецодяг- 1 раз на рік;
Спецвзуття -  1 раз на рік;



Сигнальні жилети -  1 раз на рік;
Ізолюючі штанги, ізолюючі кліщі, покажчики напруги;
Діелектричні рукавички;
Діелектричні килимки:
Ручний ізолюючий інструмент.

Нормативно- правова, матеріально- технічна база, навчально- методичне забезпечення: 
На підприємстві існує необхідна нормативно- правова, матеріально- техніцна база та

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання в управління 
Держпраці у Рівненській області

Примітки: 1. Фізична особа -  підприємець своїм підписом надає згоду на обробку 
персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на 
виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, 
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними 
особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та 
повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в 
паспорті.

Директор С. А. Стрілець

Управління Держпраці у Рівненській області1
З А Р Е Є С Т Р О В А Н О

20___р. №

*


