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Декларація

відповідності матеріально - технічної бази вимогам законодавства з питань охорони
праці

Відомості про роботодавця:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Західспецпроммонтаж»;
30001, м. Рівне, вул. Гагаріна,39; тел. (0362) 0673609590;
Вид діяльності за КВЕД: 43.99 - інші спеціалізовані будівельні роботи;
Код ЄДРПОУ - 3659775.?
Директор - Валентин Володимирович Палій;
Місце виконання робіт підвищеної небезпеки: об’єкти замовника в Україні.
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:
дата прийняття на облік в державній реєстраційній службі ДР ЗДСС 22.07.2009.Серія свідоцтва - 
АГ. Номер свідоцтва - 956097. Організаційно - правова форма господарювання - 240 (товариство з 
обмеженою відповідальністю). Клас професійного ризику -52.
Добровільний аудит з охорони праці не проводився.
Я, директор ТзОВ «Західспецпроммонтаж», Валентин Володимирович Палій цією 
декларацією підтверджую відповідність матеріально - технічної бази та умов праці вимогам 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання робіт 
підвищеної небезпеки, а саме:

роботи, що виконуються на висоті понад 1,3м;
-земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2метри або в зоні 
розташування підземних комунікацій чи під водою;

- роботи в колодязях,траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, 
замкнутому просторі (ємностях, боксах топках, трубопроводах);

- зварювальні роботи;
Кількість працівників зайнятих на роботах підвищеної небезпеки становить 10 чоловік.
Для виконання робіт створено структурний підрозділ -  будівельно - монтажна дільниця.
Інші відомості:
Валентин Володимирович Палій - директор. Відповідальний за дотримання вимог законодавства 
з питань охорони праці та промислової безпеки на підприємстві.
Наказ № 4-5 від 16.01.2017р.
Відповідальним працівником за безпечне виконання робіт підвищеної небезпеки призначено ви
конроба будівельно - монтажної дільниці Констянтина Валерійовича Опальчука.
Наказ №4-7 від 03.12.2018р
На підприємстві створено службу охорони праці.
Наказ №4-5 від 06.02.2013р.
Створено комісію з перевірки знань з питань охорони праці.
Наказ №4-1 від 04.01.2016р.
Голова комісії- Валентин Володимирович Палій, директор.
Пройшов навчання та перевірку знань на 1 У-у групу з електробезпеки
Посвідчення №4212-140/а-17 від 23.10.2017р. видане ДП «Рівненський ЕТЦ» Управління 
Держпраці.
Пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці:

Закону України » Про охорону праці» та нормативно - правових актів до нього 
Протокол № 140/1 від 30.10.2017р.

«Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»
«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті»
ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова 
безпека в будівництві»

Протокол № 140/6 від 23.10.2017р.
-Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв 
і відповідного обладнання;
-Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт;
-Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках;



Протокол №183 від 30.11.2018р.
Член комісії - Оксана Андріївна Нестерчук, інженер з охорони праці.
Пройшла навчання та перевірку знань на 1 У-у групу з електробезпеки 27.02.2017р. в ДП 
« Рівненський ЕТЦ» Управління Держпраці.

Пройшла навчання та перевірку знань з питань охорони праці:
Закону України » Про охорону праці» та нормативно - правових актів до нього 

Протокол № 22 від 02.03.2017р.
- « Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»
- «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті»
- ДБН А.3.2.2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова 

безпека в будівництві»
Протокол № 22-6 від 27.02.2017р.

Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання;
Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт;

- Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках; 
Протокол №70 від 04.07.2018р.
Член комісії - Олександр Аркадійович Місюренко - головний інженер (відповідальний за 
електрогосподарство).
Пройшов навчання та перевірку знань на 1У групу з електробезпеки.
Посвідчення №3931-129-16 від 20.10.2016р. видане ДП «Рівненський ЕТЦ» Управління 
Держпраці.

Пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці:
Закону України » Про охорону праці» та нормативно - правових актів до нього 

Протокол №3/6 від 25.01.2016р.
«Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»
«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті»
ДБН А.3.2.2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова 

безпека в будівництві»
Протокол № З/б від 25.01.2016р.

Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання;

- Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт;
- Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних 

майданчиках;
Протокол №183 від 30.11.2018р.
Відповідальний працівник за безпечне виконання робіт підвищеної небезпеки - виконроб 
будівельно - монтажної дільниці Константина Валерійовича Опальчук пройшов навчання та 
перевірку знань з питань охорони праці:

- Законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці 
та електробезпеки;

- Правил пожежної безпеки в Україні;
- Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями;
- Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 

пристроїв і відповідного обладнання;
- Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт;
- Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках;
- Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті;
- ДБН А .3.2.-2-2009 « Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в 

будівництві»
Протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці ТзОВ «Західспецпром- 
монтаж» № 15а від 03.12.2018р.
Наказом №4-5 від 23.10.2018р. затверджено та введено в дію переглянуті Інструкції з охорони 
праці по спеціальностях та за видами робіт.
Працівники під час прийняття на роботу та періодично проходять на підприємстві інструктажі



з питань охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а 
також з правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих. 
Запис про проведення інструктажів робиться в Журналах реєстрації інструктажів з питань 
охорони праці.
Працівники, зайняті на роботах підвищеної небезпеки проходять навчання й перевірку знань з 
питань охорони праці. Результат перевірки знань з питань охорони праці оформлюється про

токолом засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці.
Працівники забезпечені згідно діючих норм спеціальним одягом та взуттям,засобами індиві - 
дуального захисту (окуляри захисні, навушники,запобіжні пояси, тощо).
Запобіжні пояси випробувано в лабораторії ДП «Рівненський ЕТЦ» Управління 
Держпраці.
Експлуатаційна документація є в наявності.
Нормативно-правовими актами з охорони праці працівники забезпечені в повному обсязі.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання Управління Держпраці у 
Рівненській області

В.В.Палій
( ініціали та прізвище)
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