
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця:
Товариство з Обмеженою Відповідальністю “АРМ-ЕКО”, адреса: 35364, Рівненська 

обл., Рівненський р-н, с.Грушвиця Друга, вулиця 40 років Перемоги, будинок 1; ідент. код 
33001226; директор Єдін Андрій Анатолійович; тел.0362631335;
місце експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки: 
с. В. Омеляна, вул. Присадибна. 76__________________________________________________ .

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: договір відсутній.

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: не проводився.

Я, Єдін Андрій Анатолійович, цією декларацією підтверджую відповідність 
матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки під час експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки: Ковальсько-пресове устатковання. а саме:
листозгинальний верстат, (прес гідравлічний) марка В АУКАЄ, тип АРН 2606*90 2007 року 
випуску, країна походження Туреччина, заводський номер № 11509, сертифікат
відповідності серія ВБ № 793587 від 24.05.2007р. Кількість робочих місць, в тому числі 
тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм — 2 робочих місця, виробнича 
дільниця.

Інші відомості

На підприємстві створена служба з охорони праці, керівник служби — інженер з 
охорони праці Федорчук Катерина Анатолієвна (прот. № 140 від 27.10.2017р), нак. № 
123/1-ОП; призначено відповідальну особу за безпечну експлуатацію та справний 
технічний стан механічного обладнання та ковальсько-пресового устатковання виробничої 
дільниці — заступника директора з технічних питань — Шибрука Віктора Івановича (прот. 
№ 140 від 27.10.2017р), нак. № 203-ОП від 13.11.2018р; розроблені, введені в дію та 
затверджені інструкції з охорони праці при виконанні робіт підвищеної небезпеки та 
виробничі інструкції, а саме: №8 -  інструкція з ОП по наданню першої долікарської 
допомоги внаслідок нещасних випадків, нак. № 139-ОП від 07.06.16р; № 32 -  інструкція з 
ОП під час виконання робіт на гільйотинних ножницях, нак. № 161/1-ОП від 05.02.2018 р; 
№ 33 -  інструкція з ОП під час виконання робіт на листозгинальних верстатах, нак. № 
161/1-ОП від 05.02.2018 р; створена постійнодіюча комісія для перевірки законодавчих 
актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та 
електробезпеки, нак. №198-ОП від 12.11.18р, члени комісії: - Єдін А. А. -  директор (прот. 
№ 162 від 09.11.18р), Вітюк О. В. -  нач. відділу (прот. № 47 від 20.04.18р), Федорчук К. А. 
-  інженер з охорони праці (прот. № 140 від 27.10.17р); створена комісія для перевірки 
знань «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», «Правил 
охорони праці під час виконання робіт на висоті», ДБНА 3.2-2-2009 “Система стандартів 
безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві”, “Правил охорони праці 
під час вантажно-розвантажувальних робіт”, “Мінімальних вимог з охорони праці на 
тимчасових або мобільних будівельних майданчиках” нак. № 200-ОП від 12.11.18р, члени



комісії: - Єдін А. А. -  директор (прот. № 162-6 від 09.11.18р), Вітюк О. В. -  нач. відділу 
(прот. № 47-6 від 16.04.18р), Федорчук К. А. -  інженер з охорони праці (прот. № 140-6 від 
23.10.17р); працівники, зайняті на роботах підвищеної небезпеки під час експлуатації 
(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки пройшли навчання 
та перевірку знань інструкцій з охорони праці, протокол № 4 від 01.06.2018р, проведено 
вступний інструктаж та інструктаж на робочому місці, про що є записи у журналах; 
працівники забезпечені спецодягом та 313 відповідно нак. № 66-ОП, а саме: комбінезон 
бавовняний, черевики шкіряні, кашкет, рукавиці комбіновані, взимку додатково: куртка 
бавовняна на утеплювальній прокладці; працівники пройшли медогляд та визнані 
придатними за станом здоров'я до роботи слюсарями інструментальниками, нормативно- 
правова та матеріально-технічна база укомплектована в повному обсязі. На підприємстві 
запроваджена та функціонує Система управління охороною праці. Затверджені та введені в 
дію "Положення про службу охорони праці", "Положення про систему управління 
охороною праці", "Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці на підприємстві", нак. 156-ОП, від 20.09.2017р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у

А. А. Єдін
(ініціали та прізвище)

територіальному органі Держпраці 2018 р. №

аж оя ж


