
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Тіко»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

м.Рівне, вул. Відінська. буд. 42а
місце її державної реєстрації,

код ЄДРПОУ 21087471. КВЕД: 43.22. 43.29_______________
код платника податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД,

________________________Рощина Борис Маркович_________________
прізвище, ім’я та по батькові керівника;

для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім’я та по батькові,

серія і номер паспорта, ким і коли виданий,

місце проживання,

номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання

відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної
податкової служби і мають відмітку в паспорті);

_______________тел. (067) 382-17-88 E-mail: bons.rivne(a),ukr.net____________________
номер телефону, телефаксу,, адреса електронної пошти;

_______________Рівненська область
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, 

механізмів, устаковання підвищеної небезпеки)

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

Договір відсутній
(найменування страхової компанії,

Інформіція про проведення добровільного аудиту з охорони праці -  не проводився

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Я, Рощина Борис Маркович_____________________________________________,
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи — підприємця) 

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, устатковання підвищеної небезпеки:

Роботи що виконуються на висоті понад 1,3 м ,
На підпиємстві кількість робочих місць 15. в тому числі на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм -2 місия. На підприємстві є слідуючі будівлі і споруди: офісне приміщення та 
складське приміщення.

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування 
підвищеної небезпеки. їх марка, номер партії, дата виготовлення, країна походження, які 

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу, кількість 
робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і 

споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділіві

Інші відомості:

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

На ТОВ « Тіко» наказами по підприємству призначені:
Відповідальний за стан умов та безпечну організацію праці в цілому, директор 
пілппиємства Ротттина Б.М.



за безпечне виконання робіт по дільницям, а саме:
-  Відповідальний за справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства, 

пожежну безпеку на підприємстві -  директор сервісного центру Михальчук В.Д., наказ 
№6 від 2.01.2018р.)

-  Відповідальний за зберігання та справність електроінструменту на підприємстві -  
заступник директора Ухнальов С.А„ наказ №8 від 02.01.2018р.

-  Відповідальний за зберігання , справній технічний стан запобіжних поясів та риштувань 
під час експлуатації на об’єктах при роботі на висоті -  Опанасюк В.В., наказ №11 від 02.01
2018р;

-  Відповідальний за безпечне виконання робіт на висоті -  Ухнальов С.,А, наказ №12/1 від
2,01,2018р..;

$
Наявність служби охорони праиі: Відповідно до наказу №12/1 від 2.01.2018р. функції служби 
охорони праці покладено на заступника директора Примака Олега Сергійовича, який пройшов 
навчання та перевірку знань з охорони праці в ДП Рівненський експертно-технічний центр, 
посвідчення №1491-57-17, підстава -  протокол Від 10.05.2017 р.
На підприємстві наказом № 40 від 19.10.2018 року затверджено положення про службу охорони 
праці.

Інформація про інструкції з ОП: На підприємстві розроблені та затверджені згідно наказу
№15/21 від 1 грудня 2010 року інструкції з охорони праці по професіям та видам робіт: 
інструкція з охорони праці №20 -Під час виконання робіт на висоті з використаням спеціальних 
страхувальних засобів, інструкція з охорони праці №21 -Під час виконання робіт на висоті, 
інструкція з охорони праці №32 -  Під час виконання робіт на риштуваннях та помостах, 
інструкція з охорони праці №31 -Під час виконання робіт із застосуванням переносних драбин та 
драбинок.

*

Інформація про проведення навчання та інструктажів з питань охорони праиі:

На підприємстві № 13 від 2.01.2018 року створена постійно діюча комісія з перевірки знань, з 
питань охорони праці. Члени комісії пройшли навчання та перевірку знань відповідних Правил 
по охороні праці, електробезпеці, надання першої медичної допомоги, та мають посвідчення про 
перевірку знань.

Прізвище та імя 
по батькові

Посада № посвідчення, дата 
навчання з охорони 
праці

№ посвідчення, дата 
навчання з охорони 
праці,електробезпека,П 
ТЕЕсп,ПБЕЕсп

Місце проведення 
навчання

Рощина Борис 
Маркович

Директор №1492-57-17 
Від 28.04.2017р.

№300-12 
від 29.03.2017 

IV

Рівненський 
експертно- 
технічний центр

Примак Олег 
Сергійович

Заступник
директора

№1491-57-17 
Від 10.05.2017 р.

№3458-84 
від 29.03.2017 
IV

Рівненський 
експертно- 
технічний центр

Ухнальов Сергій 
Анатолійрвич

Технічний директор №1493-5717 
відЮ.05.2017р.

№1114-42-17 
від 29.03.2017 
III

Рівненський 
експертно- 
технічний центр

На підприємстві наказом № 20 від 02.01.2018 року затверджено та введено у дію положення 
про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, затверджені 
програми проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові 
білети по професіях з перевірки знань з питань охорони праці, наказом №17 від 02.01.2018 року, 
затверджено план - графік, згідно якого проводиться навчання та перевірка знань з питань 
охорони праці. З працівниками проводяться інструктажі з охорони праці у відповідності до вимог 
чинного законодавства. Працівники, що виконують роботи на висоті пройшли навчання та 
перевірку знань з питань охорони праці, протокол №18 від 12.07.2018р.



Експлуатаційна документація: На підприємстві є паспорта та інша експлуатаційна документація 
на устаткування, обладнання, машини, механізми, відповідні схеми їх розміщення по виробничім 
дільницям;

Забезпечення засобами індивідуального захисту:
Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального 
захисту, згідно Норм видачі спецодягу та інших засобів індивідуального захисту у відповідності 
до чинних нормативних актів: каски, страхувальні пояси, рукавиці, спецвзуття та спецодяг.

Нормативно-правова, матеріально-технічна база, навчально-методичне забезпечення:

На підприємстві існує необхідна нормативно-правова, матеріально-технічна база та навчально-
методичне забезпечення.

(прізвище, ім’я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці 
та промислової безпеки, наявність служби охорони праці, інструкцій, інформації про проведення навчання та

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

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці_____________________ 20 р. № ______________ .

Управління Держ праці у  Рівненській області
ЗАРЕЄСТРОВАНО

З а М ^ ^ вш« ... * £ . .  ........ 20^К>

(посада, підпис)

Примітка.

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.


